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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen
(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0617),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 175, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0358/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn ingediend door de 
Riksdag van het Koninkrijk Zweden, de House of Lords en de House of Commons van het 
Verenigd Koninkrijk en de Duitse Bundestag, en waarin het ontwerpwetgevingsbesluit in 
strijd met het subsidiariteitsbeginsel werd geacht,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van (..)1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van (..)2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 
van de Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie industrie, 
onderzoek en energie, de Commissie landbouw en regionale ontwikkeling en de 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. wijst erop dat de in het wetgevingsvoorstel vermelde financiële middelen als indicatief 
moeten worden beschouwd en definitief moeten worden vastgesteld wanneer een 
overeenkomst is bereikt over het meerjarig financieel kader 2014-2020;

3. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

                                               
1 PB C ... (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
2 PB C ... (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
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4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In 2010 stond bijna een kwart van 
de Europeanen (119,6 miljoen mensen) 
op de rand van armoede of sociale 
uitsluiting. Dit is circa 4 miljoen meer dan 
in het voorafgaande jaar. 

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het Fonds voor Europese hulp aan de 
meest behoeftigen (hierna het "Fonds" 
genoemd) moet de sociale samenhang 
versterken door bij te dragen aan het 
terugdringen van de armoede in de Unie 

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

door ondersteuning van nationale 
regelingen die niet-financiële bijstand 
verlenen aan de meest behoeftigen teneinde 
voedselgebrek, dak- en thuisloosheid en 
materiële deprivatie bij kinderen en in 
huishoudens met kinderen te verminderen.

Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De "European tyopology of 
homelessness" (ETHOS) biedt een 
potentieel uitgangspunt bij de toewijzing 
van middelen uit het Fonds aan 
verschillende categorieën van meest 
behoeftigen.

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het Fonds en bijbehorende 
operationele programma's moeten in het 
bijzonder overeenkomen met het 
Europees sociaal en milieubeleid, zoals de 
bestrijding van discriminatie en 
voedselverspilling.

Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Om zo effectief en adequaat 
mogelijk tegemoet te komen aan de 
verschillende behoeften en de meest 
behoeftigen beter te helpen, moet het 
partnerschapsbeginsel in alle schakels 
van het Fonds van toepassing zijn.

Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de kwaliteit en het ontwerp van 
elk operationeel programma te verbeteren 
en de doeltreffendheid en doelmatigheid 
van het Fonds te evalueren, moeten ex ante 
en ex post evaluaties worden uitgevoerd. 
Die evaluaties moeten worden aangevuld 

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

met onderzoeken inzake relatieve armoede 
in de lidstaten en inzake de meest 
behoeftigen die hebben geprofiteerd van 
het operationeel programma en, indien 
nodig, met evaluaties tijdens de 
programmeringsperiode. Bij de uitvoering 
van de evaluaties moet de regelgeving 
inzake privacy en gegevensbescherming 
strikt worden nageleefd. De 
verantwoordelijkheden van de lidstaten en 
de Commissie in dit verband moeten 
worden gespecificeerd.

Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Zoals onderstreept in het 
onderzoek van Eurostat "Metingen van 
materiële deprivatie in de EU -
Indicatoren voor de gehele bevolking en 
specifiek voor kinderen" is omvangrijk 
onderzoek verricht naar materiële 
deprivatie, waardoor het in de nabije 
toekomst mogelijk is op subtielere wijze 
gegevens te vergaren over huishoudens, 
volwassenen en kinderen die te kampen 
hebben met materiële deprivatie.

Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er moet worden voorzien in een 
maximumniveau voor medefinanciering 
van de operationele programma's door het 

Schrappen
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Fonds, zodat de middelen van de Unie een 
multiplicatoreffect hebben, terwijl 
rekening moet worden gehouden met de 
situatie van lidstaten die met tijdelijke 
budgettaire problemen kampen.

Or. en

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) [Het voorstel voor een] verordening 
van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een gemeenschappelijke 
marktordening voor landbouwproducten 
("Integrale-GMO-verordening")5 bepaalt 
dat interventiegoederen kunnen worden 
afgezet door ze ter beschikking te stellen 
van de regeling voor voedselverstrekking 
aan de meest hulpbehoevenden in de Unie, 
indien die regeling daarin voorziet. 
Aangezien het verkrijgen van 
levensmiddelen door het gebruik, de 
verwerking of de verkoop van dergelijke 
voorraden in sommige omstandigheden 
economisch het gunstigst kan zijn, moet 
deze verordening in die mogelijkheid 
voorzien. De bedragen die worden 
verkregen door transacties met betrekking 
tot de voorraden moeten ten goede komen 
aan de meest behoeftigen. Om ervoor te 
zorgen dat de interventievoorraden en de 
opbrengsten daarvan zo doeltreffend 
mogelijk worden gebruikt, moet de 
Commissie overeenkomstig artikel 19, 
onder e), van Verordening (EU) nr. [GMO] 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarbij 
procedures worden ingevoerd om goederen 
uit de interventievoorraden te gebruiken, te 
verwerken of te verkopen ten behoeve van 
het programma voor de meest behoeftigen.
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verwerken of te verkopen ten behoeve van 
het programma voor de meest behoeftigen.

Or. en

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Om in de maatschappij te zorgen 
voor brede steun aan de meest 
behoeftigen, moeten de lidstaten 
belemmeringen voor de verstrekking van 
voedsel of basisconsumptiegoederen door 
ondernemingen aan voedselbanken, ngo's 
en andere betrokken actoren wegnemen.

Or. en

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Gepreciseerd moet worden welke 
soorten acties op initiatief van de 
Commissie en van de lidstaten kunnen 
worden ondernomen als door het Fonds 
ondersteunde technische bijstand.

(18) Gepreciseerd moet worden welke 
soorten acties op initiatief van de 
Commissie en van de lidstaten kunnen 
worden ondernomen als door het Fonds 
ondersteunde technische bijstand. Hiertoe 
moet worden besloten in nauwe 
samenwerking met de beheersautoriteiten 
en partnerorganisaties. 

Or. en

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 41
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en is in overeenstemming 
met de beginselen die met name in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie zijn erkend, met inbegrip 
van de eerbiediging van de menselijke 
waardigheid, het privéleven en het familie-
en gezinsleven, het recht op de 
bescherming van persoonsgegevens, de 
rechten van het kind, de rechten van 
ouderen, de gelijkheid van mannen en 
vrouwen en het verbod op discriminatie. 
Deze verordening moet worden toegepast 
met inachtneming van deze rechten en 
beginselen.

(41) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en is in overeenstemming 
met de beginselen die met name in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie zijn erkend, met inbegrip 
van de eerbiediging van de menselijke 
waardigheid, het privéleven en het familie-
en gezinsleven, het recht op de 
bescherming van persoonsgegevens, het 
recht op sociale bijstand en bijstand op 
het gebied van huisvesting, de rechten van 
het kind, de rechten van ouderen, de 
gelijkheid van mannen en vrouwen en het 
verbod op discriminatie. Deze verordening 
moet worden toegepast met inachtneming 
van deze rechten en beginselen.

Or. en

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) Het Fonds moet een bijdrage 
leveren aan de inspanningen van de 
lidstaten om dak- en thuisloosheid uit te 
bannen, overeenkomstig de resolutie van 
het Europees Parlement van 
14 september 2011 over een EU-strategie 
inzake dakloosheid1.
_____________
1 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2011)0383.

Or. en
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Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende definities zijn van toepassing: Voor de toepassing van deze verordening 
zijn de volgende definities van toepassing:

Or. en

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. "eindontvanger": de meest behoeftigen -
dat wil zeggen mensen die het risico lopen 
op materiële deprivatie en voedselgebrek, 
in het bijzonder dak- en thuislozen, 
kinderen en huishoudens met kinderen -
die levensmiddelen of goederen ontvangen 
en/of gebruikmaken van begeleidende 
maatregelen;

Or. en

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) "begeleidende maatregelen: 
maatregelen die verder gaan dan de 
verspreiding van voedsel en goederen en 
die tot doel hebben sociale uitsluiting te 
overwinnen en de levensomstandigheden 
van de eindontvangers te verbeteren, 
teneinde hen in de maatschappij te re-
integreren en het mogelijk te maken dat 
zij een zelfstandig leven leiden;

Or. en

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Fonds bevordert de sociale samenhang 
in de Unie doordat het een bijdrage levert 
aan de verwezenlijking van de doelstelling 
van de Europa 2020-strategie om ten 
minste 20 miljoen minder mensen bloot te 
stellen aan het risico op armoede en sociale 
uitsluiting. Door het verstrekken van niet-
financiële bijstand aan de meest 
behoeftigen draagt het Fonds bij tot de 
verwezenlijking van het specifieke doel 
van verlichting van de ergste vormen van 
armoede in de Unie. Dit doel wordt 
afgemeten aan het aantal personen dat door 
het Fonds wordt geholpen.

Het Fonds bevordert de sociale samenhang 
in de Unie doordat het een bijdrage levert 
aan de verwezenlijking van de doelstelling 
van de Europa 2020-strategie om ten 
minste 20 miljoen minder mensen bloot te 
stellen aan het risico op armoede en sociale 
uitsluiting. Door het verstrekken van niet-
financiële bijstand aan de meest 
behoeftigen en het bevorderen van 
duurzame oplossingen voor de uitbanning 
van voedselgebrek draagt het Fonds bij tot 
de verwezenlijking van het specifieke doel 
van verlichting van de ergste vormen van 
armoede in de Unie. Dit doel wordt 
afgemeten aan het aantal personen dat 
concrete hulp en hulp via begeleidende 
maatregelen ontvangt, alsook aan de 
effecten die het doel heeft op 
ondersteunende structuren voor de meest 
behoeftigen.

Or. en

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Fonds kan begeleidende 
maatregelen ondersteunen die de levering 
van levensmiddelen en goederen aanvullen 
en bijdragen tot de sociale inclusie van de 
meest behoeftigen.

2. Het Fonds kan begeleidende 
maatregelen ondersteunen, met inbegrip 
van proefprojecten, die de levering van 
levensmiddelen en goederen aanvullen en 
bijdragen tot de sociale inclusie, een 
gezondere levensstijl en een gezonder 
voedingspatroon van de meest 
behoeftigen, en die hun menselijke 
waardigheid beschermen. 

Or. en

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Fonds bevordert het wederzijds 
leren, netwerkvorming en de verspreiding 
van goede praktijken op het gebied van 
niet-financiële bijstand aan de meest 
behoeftigen.

3. Het Fonds bevordert het wederzijds 
leren, netwerkvorming en de verspreiding 
van goede praktijken op het gebied van 
niet-financiële bijstand aan de meest 
behoeftigen, door een Europees kader te 
creëren voor beleidsrichtsnoeren voor de 
belangrijkste terreinen waarop het Fonds 
is gericht. 

Or. en

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De tenuitvoerlegging van de steun uit 
het Fonds gebeurt in nauwe samenwerking 
tussen de Commissie en de lidstaten.

3. Steun uit het Fonds wordt verstrekt in 
nauwe samenwerking tussen de Commissie 
en de lidstaten, alsmede instanties die het 
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maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen en 
partnerorganisaties.

Or. en

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Voor de voorbereiding van de 
operationale programma's werken de 
lidstaten nauw samen met de bevoegde 
regionale en lokale autoriteiten en 
nationale overheden, alsook met 
instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, 
waaronder organisaties op het gebied van 
armoedebestrijding en 
partnerorganisaties die de belangen van 
de meest behoeftigen vertegenwoordigen, 
en met organisaties die betrokken zijn bij 
de verdeling van materiële hulp aan 
behoeftigen.

Or. en

(De onjuiste nummering van de Engelse versie van het voorstel van de Commissie dient te 
worden gecorrigeerd)

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Overeenkomstig hun respectieve 
verantwoordelijkheden zorgen de 
Commissie en de lidstaten voor coördinatie 
met het Europees Sociaal Fonds en met 
andere beleidsmaatregelen en instrumenten 
van de Unie.

6. Overeenkomstig hun respectieve 
verantwoordelijkheden zorgen de 
Commissie en de lidstaten voor coördinatie 
met het Europees Sociaal Fonds en met 
andere beleidsmaatregelen en instrumenten 
van de Unie, in het bijzonder acties van de 
Unie op het gebied van gezondheid.
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Or. en

(De onjuiste nummering van de Engelse versie van het voorstel van de Commissie dient te 
worden gecorrigeerd)

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De Commissie en de lidstaten 
garanderen dat de gelijkheid van mannen 
en vrouwen en de integratie van het 
genderperspectief bevorderd worden in de 
verschillende stadia van de uitvoering van 
het Fonds. De Commissie en de lidstaten 
nemen passende maatregelen om 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid bij de toegang tot het Fonds te 
voorkomen.

10. De Commissie en de lidstaten 
garanderen dat de gelijkheid van mannen 
en vrouwen en de integratie van het 
genderperspectief bevorderd worden in de 
verschillende stadia van de uitvoering van 
het Fonds. De Commissie en de lidstaten 
nemen passende maatregelen om 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid bij de toegang tot het Fonds en 
bijbehorende programma's en operaties te 
voorkomen.

Or. en

(De onjuiste nummering van de Engelse versie van het voorstel van de Commissie dient te 
worden gecorrigeerd)

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Concrete acties die door het Fonds zijn 
gefinancierd, moeten in overeenstemming 
zijn met het toepasselijke recht van de Unie 
en van de lidstaten. Het Fonds mag met 
name alleen worden gebruikt ter 
ondersteuning van de distributie van 
levensmiddelen of goederen die in 
overeenstemming zijn met de wetgeving 
van de Unie inzake de veiligheid van 
consumptiegoederen.

11. Concrete acties die door het Fonds zijn 
gefinancierd, moeten in overeenstemming 
zijn met het toepasselijke recht van de Unie 
en van de lidstaten. Het Fonds mag met 
name alleen worden gebruikt ter 
ondersteuning van de distributie van 
levensmiddelen of goederen die in 
overeenstemming zijn met de wetgeving 
van de Unie inzake de veiligheid van 
consumptiegoederen en die bijdragen aan 
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een gezondere levensstijl en een gezonder 
voedingspatroon.

Or. en

(De onjuiste nummering van de Engelse versie van het voorstel van de Commissie dient te 
worden gecorrigeerd)

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. De keuze van levensmiddelen moet 
zijn gebaseerd op beginselen van 
uitgebalanceerde voeding en bijdragen 
aan de gezondheid en het welzijn van de 
eindontvangers. De selectiecriteria voor 
de levensmiddelen en, in voorkomend 
geval, de goederen, houden eveneens 
rekening met klimatologische en 
ecologische aspecten, met name met het 
oog op de vermindering van 
voedselverspilling.

Or. en

(De onjuiste nummering van de Engelse versie van het voorstel van de Commissie dient te 
worden gecorrigeerd)

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. De lidstaten en de begunstigden kiezen 
de levensmiddelen en de goederen op basis 
van objectieve criteria. De selectiecriteria 
voor de levensmiddelen en in voorkomend 
geval voor de goederen houden eveneens 
rekening met klimatologische en
ecologische aspecten, met name met het 
oog op de vermindering van 
voedselverspilling.

12. De lidstaten en de begunstigden kiezen 
de levensmiddelen en de goederen op basis 
van objectieve criteria, waaronder 
richtsnoeren inzake voedingswaarde. De 
selectiecriteria voor levensmiddelen en in 
voorkomend geval de goederen houdens 
eveneens rekening met klimatologische, 
ecologische en gezondheidsaspecten. 
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Or. en

(De onjuiste nummering van de Engelse versie van het voorstel van de Commissie dient te 
worden gecorrigeerd)

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 bis. De Commissie, de lidstaten en de 
partnerorganisaties dragen in elke 
schakel van de distributieketen bij aan de 
bestrijding van voedselverspilling.

Or. en

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bevolking die te kampen heeft met a) de bevolking die te kampen heeft met 
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ernstige materiële deprivatie; ernstige materiële deprivatie, in het 
bijzonder voedselgebrek;

Or. en

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een identificatie van de soort(en) 
materiële deprivatie die met het 
operationeel programma moet(en) worden 
aangepakt en de rechtvaardiging van die 
keuze, en voor elke soort materiële 
deprivatie die wordt aangepakt een 
beschrijving van de voornaamste 
kenmerken en doelstellingen van de 
distributie van levensmiddelen of goederen 
en de begeleidende maatregelen, rekening 
houdend met de resultaten van de ex-ante-
evaluatie overeenkomstig artikel 14;

a) een identificatie van de soort(en) 
materiële deprivatie die met het 
operationeel programma moet(en) worden 
aangepakt en de rechtvaardiging van die 
keuze, en voor elke soort materiële 
deprivatie die wordt aangepakt een 
beschrijving van de voornaamste 
kenmerken en doelstellingen van de 
distributie van levensmiddelen, in het 
bijzonder vers fruit, volkorengranen en 
peulvruchten, of goederen en de 
begeleidende maatregelen, rekening 
houdend met de resultaten van de ex-ante-
evaluatie overeenkomstig artikel 14;

Or. en

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een lidstaat kan een verzoek tot 
wijziging van het operationeel programma 
indienen. Het verzoek gaat vergezeld van 
het herziene operationeel programma en de 
motivatie van de wijziging.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en



PR\925480NL.doc 23/38 PE504.202v01-00

NL

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Platform Samenwerking en uitwisseling van goede 
praktijken

Or. en

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie zet op het niveau van de 
Unie een platform op om de uitwisseling 
van ervaring, capaciteitsopbouw en 
netwerkvorming te bevorderen, alsook de 
verspreiding van relevante resultaten op 
het gebied van niet-financiële bijstand 
aan de meest behoeftigen.

1. De Commissie zet op het niveau van de 
Unie een platform op om de uitwisseling 
van ervaring, capaciteitsopbouw en 
netwerkvorming en innovatie te 
bevorderen, alsook de verspreiding van 
relevante resultaten die met het Fonds zijn 
geboekt.

Or. en

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Daartoe bevordert de Commissie 
tevens internationale activiteiten zoals 
studiebezoeken en peer reviews, waarbij 
de partnerorganisaties betrokken zijn.

Or. en
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Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bovendien raadpleegt de Commissie ten 
minste eenmaal per jaar de organisaties die 
op het niveau van de Unie de 
partnerorganisaties vertegenwoordigen 
over de uitvoering van de steun uit het 
Fonds.

2. Bovendien raadpleegt de Commissie ten 
minste eenmaal per jaar de organisaties die 
op het niveau van de Unie de 
partnerorganisaties vertegenwoordigen 
over de uitvoering van de steun uit het 
Fonds, en stelt nadien het Europees 
Parlement en de Raad van haar 
bevindingen op de hoogte.

Or. en

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Nationaal comité voor toezicht

1. Om effectieve uitvoering van hun 
operationeel programma te waarborgen, 
richten de lidstaten een comité voor 
toezicht op.
2. Dit comité is samengesteld uit onder 
meer de bevoegde regionale en lokale 
autoriteiten en nationale overheden, 
alsook instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, 
waaronder organisaties op het gebied van 
armoedebestrijding en 
partnerorganisaties die de belangen van 
de meest behoeftigen vertegenwoordigen, 
en organisaties die betrokken zijn bij de 
verdeling van materiële hulp aan 
behoeftigen.

Or. en
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Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De Commissie doet een 
samenvatting van de jaarlijkse en van de 
definitieve uitvoeringsverslagen toekomen 
aan het Europees Parlement en aan de 
Raad.

Or. en

Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tenzij anders is overeengekomen, 
komen de Commissie en elke lidstaat vanaf 
2014 tot en met 2022 elk jaar bijeen om de 
vooruitgang bij de uitvoering van het 
operationeel programma te onderzoeken, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
jaarverslag over de uitvoering en de 
eventuele opmerkingen van de Commissie, 
bedoeld in artikel 11, lid 7.

1. Tenzij anders is overeengekomen, 
komen de Commissie en elke lidstaat,
alsook de nationale instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen en 
partnerorganisaties, vanaf 2014 tot en met 
2022 elk jaar bijeen om de vooruitgang bij 
de uitvoering van het operationeel 
programma te onderzoeken, waarbij 
rekening wordt gehouden met het 
jaarverslag over de uitvoering en de 
eventuele opmerkingen van de Commissie, 
bedoeld in artikel 11, lid 7.

Or. en

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat zorgt ervoor dat na de 
vergadering een passend gevolg aan de 

3. De lidstaat zorgt ervoor dat na de
vergadering een passend gevolg aan de 
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eventuele opmerkingen van de Commissie 
wordt gegeven.

eventuele opmerkingen van de Commissie 
wordt gegeven, en verwijst daarnaar in 
het uitvoeringsverslag van het volgende 
jaar of, in voorkomend geval, van de 
volgende jaren.

Or. en

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de bijdrage van de verwachte 
outputs tot de doelstellingen van het 
Fonds.

Or. en

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) de effectieve betrokkenheid van 
belanghebbenden, met inbegrip van het 
maatschappelijk middenveld en ngo's, bij 
de opstelling en uitvoering van het 
operationeel programma;

Or. en

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tijdens de programmeringsperiode kan
de beheersautoriteit evaluaties uitvoeren

1. Tijdens de programmeringsperiode voert
de beheersautoriteit evaluaties uit om de 
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om de doeltreffendheid en efficiëntie van 
het operationeel programma te beoordelen.

doeltreffendheid en efficiëntie van het 
operationeel programma te beoordelen.

Or. en

Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De beheersautoriteit verricht in 2017 en 
2021 een gestructureerd onderzoek naar de 
eindontvangers volgens het model van de 
Commissie. Na raadpleging van de 
betrokken partijen stelt de Commissie dat 
model bij uitvoeringshandelingen vast. 
Deze uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 60, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure.

Or. en

Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan op eigen initiatief 
evaluaties van operationele programma's 
uitvoeren.

3. De Commissie kan op eigen initiatief 
operationele programma's evalueren.

Or. en

Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie dient uiterlijk maart 
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2018 een tussentijdse beoordeling van het 
Fonds in en stuurt deze door naar het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten geven informatie over en 
bekendheid aan de door het Fonds 
ondersteunde acties. De informatie is 
gericht op de meest behoeftigen, de media 
en het grote publiek. Zij benadrukt de rol 
van de Unie en maakt de bijdrage van het 
Fonds zichtbaar.

1. De lidstaten geven informatie over en 
bekendheid aan de door het Fonds 
ondersteunde acties. De informatie is in het 
bijzonder gericht op de meest behoeftigen, 
alsook op het grote publiek en de media. 
Zij benadrukt de rol van de Unie en maakt 
de bijdrage van het Fonds zichtbaar op een 
manier die niet stigmatiserend is voor de 
eindontvangers. 

Or. en

Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tijdens de uitvoering van een concrete 
actie lichten de begunstigden en 
partnerorganisaties het publiek voor over 
de uit het Fonds ontvangen steun door ten 
minste één affiche met informatie over de 
concrete actie (minimaal in A3-formaat), 
inclusief over de financiële steun van de 
Unie, uit te hangen op een voor het publiek 
goed zichtbare plek, op iedere plaats waar 
levensmiddelen, goederen en eventuele
begeleidende maatregelen worden 
verstrekt, tenzij dit wegens de 
omstandigheden waarin de verdeling 
plaatsvindt niet mogelijk is.

1. Tijdens de uitvoering van een concrete 
actie lichten de begunstigden en 
partnerorganisaties het publiek voor over 
de uit het Fonds ontvangen steun door ten 
minste één affiche met informatie over de 
concrete actie (minimaal in A3-formaat), 
inclusief over de financiële steun van de 
Unie, uit te hangen op een voor het publiek 
goed zichtbare plek, op iedere plaats waar 
levensmiddelen, goederen en eventuele 
begeleidende maatregelen worden 
verstrekt, en op een manier die niet 
stigmatiserend is voor de eindontvangers, 
tenzij dit wegens de omstandigheden 
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waarin de verdeling plaatsvindt niet 
mogelijk is.

Or. en

Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Medefinanciering Financiering

Or. en

Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Het financieringspercentage op het 
niveau van het operationeel programma 
bedraagt 100% van de subsidiabele 
overheidsuitgaven.

Or. en

Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen



PE504.202v01-00 30/38 PR\925480NL.doc

NL

Or. en

Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De steun van de Unie door middel 
van tussentijdse betalingen en betalingen 
van het eindsaldo mag niet hoger zijn dan 
de overheidssteun en het maximale 
bedrag aan steun uit het Fonds, zoals 
bepaald in het besluit van de Commissie 
tot goedkeuring van het operationeel 
programma.

Or. en

Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verhoging van betalingen voor lidstaten 
met tijdelijke begrotingsproblemen

Schrappen

1. Op verzoek van een lidstaat kunnen 
tussentijdse betalingen en betalingen van 
het eindsaldo worden verhoogd met 10 
procentpunten boven het 
medefinancieringspercentage dat van 
toepassing is op het operationeel 
programma. Het verhoogde percentage, 
dat niet meer dan 100 % mag bedragen, is 
van toepassing op betalingsverzoeken die 
betrekking hebben op het boekjaar waarin 
de lidstaat zijn verzoek heeft ingediend, 
alsmede op latere boekjaren waarin de 
lidstaat aan een van de volgende 
voorwaarden voldoet:
(h) als de betrokken lidstaat de euro heeft 
ingevoerd, ontvangt hij macrofinanciële 
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bijstand van de Unie overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 407/20107 van de 
Raad;
(i) als de betrokken lidstaat de euro niet 
heeft ingevoerd, ontvangt hij financiële 
ondersteuning op middellange termijn 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 332/20028 van de Raad;
(j) er wordt financiële bijstand ter 
beschikking van de lidstaat gesteld 
krachtens het Verdrag tot instelling van 
het Europees Stabiliteitsmechanisme.
2. Onverminderd lid 1 mag de steun van 
de Unie door middel van tussentijdse 
betalingen en betalingen van het 
eindsaldo evenwel niet hoger zijn dan de 
overheidssteun en het maximale bedrag 
aan steun uit het Fonds, zoals bepaald in 
het besluit van de Commissie tot 
goedkeuring van het operationeel 
programma.

Or. en

Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De levensmiddelen en de goederen voor 
persoonlijk gebruik van de 
eindontvangers kunnen door de 
partnerorganisaties zelf worden 
aangekocht.

Or. en

Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Zij kunnen ook worden aangekocht door 
een publiekrechtelijke instantie en 
kosteloos worden verstrekt aan de 
partnerorganisaties. In dat geval kunnen de 
levensmiddelen worden verkregen door het 
gebruik, de verwerking of de verkoop van 
goederen uit interventievoorraden die ter 
beschikking worden gesteld 
overeenkomstig artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. [GMO], mits dit economisch het 
gunstigst is en de levering van de 
levensmiddelen aan de partnerorganisaties 
niet onnodig vertraagt. Bedragen die 
worden verkregen door transacties met 
betrekking tot de voorraden moeten ten 
goede komen aan de meest behoeftigen. 
Dit dient als aanvulling op het 
programma en leidt niet tot verlaging van 
de aan de lidstaten toegewezen middelen.

Or. en

Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Die materiële bijstand wordt gratis 
verstrekt aan de meest behoeftigen.

4. De levensmiddelen en materiële bijstand 
worden gratis verstrekt aan de meest 
behoeftigen. Partnerorganisaties mogen 
eindontvangers vragen maximaal 10% 
van de marktprijs van de levensmiddelen 
of goederen te betalen, mits hierin wordt 
voorzien binnen het kader van het 
operationele programma.

Or. en
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Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

o) de kosten van de aankoop van 
levensmiddelen of 
basisconsumptiegoederen voor persoonlijk 
gebruik van eindgebruikers;

Or. en

Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter r

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

r. de kosten van sociale-inclusieactiviteiten 
die zijn verricht en aangemeld door de 
partnerorganisaties die rechtstreeks 
materiële bijstand verlenen aan de meest 

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

de eindgebruikers ter hoogte van een vast 
tarief van 5 % van de onder a) bedoelde 
kosten;

Or. en
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TOELICHTING

In het kader van de strategie Europa 2020 heeft de Europese Unie heeft zich ten doel gesteld 
om uiterlijk 2020 het aantal mensen die dreigen in een situatie van armoede of sociale 
uitsluiting terecht te komen met ten minste 20 miljoen te verminderen. 

De economische en financiële crisis doet armoede en sociale uitsluiting in de hele Unie echter 
toenemen. In 2011 stond bijna 120 miljoen Europeanen aan de rand van armoede of sociale 
uitsluiting - een toename van zes miljoen in twee jaar en inmiddels bijna een kwart van de 
totale bevolking. Meer dan 40 miljoen mensen heeft te kampen met ernstige materiële 
deprivatie. Eén op de tien mensen van onder de zestig behoort tot een huishouden met een 
lage arbeidsintensiteit.

Een van de voornaamste kenmerken van materiële deprivatie is het onvermogen om 
voldoende en kwalitatief goede levensmiddelen aan te schaffen. 43 miljoen Europeanen kan 
zich niet om de twee dagen een maaltijd veroorloven met vlees, kip of vis (of een vegetarisch 
equivalent), hetgeen de Wereldgezondheidsorganisatie als een basisbehoefte beschouwt. 
Kinderen zijn uitermate gevoelig voor gebrekkige voeding, en een slecht eetpatroon kan 
nadelig uitwerken op de ontwikkeling van de hersenen, het leervermogen en op hun 
toekomstige gezondheid. 

Een bijzonder ernstige vorm van materiële deprivatie is dak- en thuisloosheid. Dit is moeilijk 
te kwantificeren, maar volgens schattingen waren er in 2009 en 2010 4,1 miljoen dak- en 
thuislozen in de Unie. De crisis leidt tot een groeiend aantal dak- en thuislozen, en steeds 
vaker vallen gezinnen met kinderen, jongvolwassenen (wel 20% in Denemarken en 15% in 
Nederland) en migranten onder deze groep.

In 2011 liepen 25 miljoen kinderen in de Unie het risico in een situatie van armoede of sociale 
uitsluiting terecht te komen. Bijna 6 miljoen kinderen moet het doen zonder nieuwe (niet-
tweedehands)kleding en bijna 5 miljoen heeft geen twee paar goed passende schoenen. De 
collectieve sociale en economische toekomst van Europa hangt ten dele af van ons vermogen 
om de overdracht van achterstand van generatie op generatie te doorbreken, aangezien onze 
kinderen een groter risico op armoede of sociale uitsluiting lopen dan de totale bevolking 
(27,1% vergeleken met 23,5%). In slechts vijf lidstaten (Cyprus, Denemarken, Finland, 
Slovenië en Zweden) liepen kinderen een geringer risico op armoede en sociale uitsluiting dan 
de totale bevolking. Zelfs in landen waar het algehele risico op armoede of sociale uitsluiting 
stabiel is (bijvoorbeeld Duitsland), stijgt het risico voor kinderen. Kinderen die met deze 
vormen van materiële deprivatie worden geconfronteerd, maken minder kans dan hun meer 
bemiddelde leeftijdsgenoten om goede schoolresultaten te boeken en hun volle potentieel te 
realiseren.

Tegelijkertijd is in veel lidstaten de mogelijkheid om mensen te ondersteunen die een risico 
op armoede of sociale uitsluiting lopen door de economische en financiële crisis geringer 
geworden. In 2011 was het aantal personen dat risico liep weer gestegen tot het niveau van 
2008, en de meeste lidstaten boeken geen vooruitgang bij het halen van hun nationale doelen 
op het gebied van armoede en sociale uitsluiting in het kader van de Europa 2020-strategie. 
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Het belangrijkste instrument van de Unie om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te 
verbeteren, armoede te bestrijden en inclusie te bevorderen, is en blijft het Europees Sociaal 
Fonds (ESF). Het basisbeginsel "integratie op de arbeidsmarkt" van het ESF betekent dat 
mensen met de meest elementaire behoeften vaak te ver van de arbeidsmarkt afstaan 
(bijvoorbeeld kinderen) of te zeer in een isolement zijn geraakt om baat te hebben bij 
interventie van het ESF (bijvoorbeeld dak- en thuislozen).

Sinds 1987 voert de EU het programma "Hulp aan de meest behoeftigen", op grond waarvan 
lidstaten openbare voorraden van voedseloverschotten (interventievoorraden) ter verdeling als 
voedselhulp kunnen vrijgeven. In 2011 heeft bijna 19 miljoen mensen hulp gekregen in het 
kader van dit programma.  Het aantal lidstaten dat deelnam is gestegen van 9 in 2001 tot 20 in 
2012, waaronder een aantal lidstaten (bijvoorbeeld Duitsland, Nederland, het Verenigd 
Koninkrijk en Denemarken) dat aanvankelijk niet langer aan het programma wilde 
deelnemen. Afgezien van een aantal kleinschalige door de EU gesteunde, sociaal 
experimenterende projecten, is het programma "Hulp aan de meest behoeftigen" momenteel 
het enige EU-programma dat zich richt op mensen in de marge van de samenleving. Sinds 
zijn oprichting is het programma een belangrijke ondersteuning voor organisaties die 
voedselhulp verstrekken. Het programma heeft er weliswaar nooit naar gestreefd het 
voedselgebrek in de lidstaten op te lossen, maar toch geven bij het programma betrokken 
organisaties en bijbehorende diensten aan dat de "berekenbaarheid" van deze steun een 
wezenlijke factor voor hun werk is en het mogelijk maakt vrijwilligers te mobiliseren en de 
toegang tot andere financieringsbronnen of bijdragen vergemakkelijkt en vrij maakt. 

Met het slinken van de interventiebestanden in de afgelopen jaren en het verwachte wegvallen 
van deze bestanden in de toekomst is het programma "Hulp aan de meest behoeftigen" echter 
zijn oorspronkelijke grondslag kwijtgeraakt en loopt het eind 2013 af. Gezien de vraag zou 
schrapping van het programma zonder vervanging een ernstige bedreiging vormen voor 
voedselhulpprogramma's in diverse lidstaten. Grote liefdadigheidsorganisaties en ngo's die 
voedselbanken vertegenwoordigen, evenals organisaties die met en voor kinderen en dak- en 
thuislozen werken, hebben herhaaldelijk verzocht om voortzetting van de EU-steun na 2013. 
Ook het Europees Parlement heeft zich bij dit verzoek aangesloten, evenals het EESC, het 
Comité van de Regio's, en regionale en lokale autoriteiten in de hele Unie. 

Belangrijkste elementen van het voorgestelde Fonds

De rechtsgrondslag van dit voorstel is artikel 175, lid 3, VWEU. Dit artikel voorziet in 
vaststelling van "specifieke maatregelen" buiten de structuurfondsen die leiden "tot 
versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang (van de EU)" (artikel 174 
VWEU).

Met de voorgestelde 2,5 miljard EUR voor de periode 2014-2020 wordt een nieuw, breder 
opgezet instrument gecreëerd, dat deels voortbouwt op de ervaringen van het programma 
"Hulp aan de meest behoeftigen" door ondersteuning van nationale programma's ter 
bestrijding van voedselgebrek, en tegelijkertijd een deel van zijn middelen bestemt voor 
materiële hulp in de vorm van non-foodgoederen voor dak- en thuislozen en/of kinderen, en 
voor begeleidende maatregelen gericht op de sociale re-integratie van ondersteunde personen.
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Het Fonds is rechtstreeks gericht op de meest behoeftige personen en huishoudens in de 
lidstaten, wier behoefte aan hulp door nationale autoriteiten of partnerorganisaties is 
vastgesteld, of zijdelings door verstrekking van voedsel en goederen aan dak- en thuislozen of 
kinderen. De lidstaten plannen en verstrekken de hulp in overeenstemming met nationale 
programma's en de criteria voor de toewijzing van hulp vallen onder de verantwoordelijkheid 
van de lidstaten of de partnerorganisaties. 

Het Fonds wordt uitgevoerd door middel van gedeeld beheer van de middelen en is gebaseerd 
op een vereenvoudigd systeem tot uitvoering van het cohesiebeleid (d.w.z. één zevenjarig 
operationeel programma per lidstaat, gebruik van vereenvoudigde kostenopties en 
gestroomlijnd financieel beheer). Partnerorganisaties zijn overheidsinstanties of ngo's. Zij 
verstrekken de hulp rechtstreeks en nemen ook begeleidende maatregelen op het gebied van 
sociale inclusie. . 

Conclusie

De ondersteuning uit dit voorgestelde Fonds moet niet worden beschouwd als vervanging van 
het geheel aan beleidsmaatregelen dat noodzakelijk is om armoede terug te dringen en 
uiteindelijk uit te bannen. Dit blijft een uitdaging voor de Unie en de lidstaten.

Bovendien zijn de voor dit Fonds voorgestelde middelen zeer beperkt en verre van toereikend. 
Geschat wordt dat het Fonds jaarlijks 2 miljoen mensen in de hele Unie hulp kan bieden, 
ofwel 5% van de bevolking die te kampen heeft met ernstige materiële deprivatie (en naar 
schatting 4 miljoen op grond van een potentieel hefboomeffect). Ter vergelijking: het 
Amerikaanse ministerie van Landbouw wendt jaarlijks circa 100 miljard USD aan om 
huishoudens, vrouwen, zuigelingen en kinderen die daarvoor in aanmerking komen te steunen 
bij hun voedselvoorziening. 

De rapporteur is evenwel tevreden over het voorstel van de Commissie. Het nieuwe Fonds 
biedt de Unie de mogelijkheid te blijven bijdragen aan leniging van sommige van de ergste 
vormen van armoede en sociale uitsluiting in Europa. In dit opzicht zijn specifieke voorstellen 
van de Commissie inzake betaling aan begunstigden (artikel 39) en voorschotten (artikel 41) 
bijzonder welkom. Dit geldt ook voor de pogingen tot vereenvoudiging van de 
uitvoeringsprocedures: de administratieve belasting, in het bijzonder van partnerorganisaties 
moet tot een minimum beperkt blijven. 

Met het zwaartepunt op mensen die het risico op materiële deprivatie en voedselgebrek lopen, 
in het bijzonder dak- en thuislozen, kinderen, huishoudens met kinderen, en op bijbehorende 
maatregelen voor sociale inclusie, worden enkele van de ergste en ernstigste vormen van 
deprivatie aangepakt en worden lopende en geplande inspanningen van de EU op deze 
gebieden versterkt. 

Het voorgestelde Europese platform maakt het mogelijk voor lidstaten, partnerorganisaties en 
anderen om van elkaar te leren en meer strategische benaderingen ter bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting te bevorderen.

Tevens draagt het bij tot verwezenlijking van andere EU-beleid, bijvoorbeeld op het gebied 
van volksgezondheid en voedselverspilling.
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Al met al heeft het Fonds, ondanks zijn beperkingen, de mogelijkheid om een belangrijke rol 
te spelen bij de verbetering van de levensomstandigheden van mensen in de marge van de 
samenleving, in het bijzonder de dak- en thuislozen, kinderen en huishoudens met kinderen 
die met materiële deprivatie te kampen hebben, en hen te helpen een waardig leven te leiden. 
Het kan veel mensen helpen een weg uit de armoede en, indien van toepassing, naar werk te 
vinden, en daarbij bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie op het gebied van werkgelegenheid en sociale insluiting.

Gezien de stijgende armoede en sociale uitsluiting in de hele Unie en gezien het feit dat het 
initiatief een Europese toegevoegde waarde biedt, is het zowel noodzakelijk als volledig 
gerechtvaardigd, in het bijzonder in de context van de Europa 2020-strategie en huidige en 
toekomstige initiatieven met betrekking tot armoede onder kinderen en dakloosheid.

Uit een Eurobarometerenquête van 2010 blijkt dat Europese burgers, na de werkloosheid, de 
bestrijding van armoede als belangrijkste uitdaging voor de Unie zien. 

Artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) benadrukt dat respect voor de 
menselijke waardigheid en solidariteit kernwaarden van de Unie zijn. Artikel 3 van hetzelfde 
verdrag stelt dat de Unie zich ten doel stelt "de vrede, haar waarden en het welzijn van haar 
volkeren" te bevorderen en dat de Unie toewerkt naar sociale vooruitgang, bestrijding van 
sociale onrechtvaardigheid en bescherming van de rechten van het kind. 

Het voortbouwen op de ervaringen van het programma "Hulp aan de meest behoeftigen" met 
een nieuw Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen geeft op praktische wijze 
uitdrukking aan de kernwaarden en beginselen van de Unie, en vormt een concrete erkenning 
van het feit dat de Unie bereid is haar bijdrage te leveren aan het aangaan van de uitdaging 
waarvoor armoede en sociale uitsluiting haar stelt. 


