
AD\932672DA.doc PE504.192v03-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

2012/0295(COD)

8.4.2013

UDTALELSE
fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

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))

Ordfører for udtalelse: Marije Cornelissen



PE504.192v03-00 2/26 AD\932672DA.doc

DA

PA_Legam



AD\932672DA.doc 3/26 PE504.192v03-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede er relevant for kvinder af 
mindst to årsager. For det første er der en overrepræsentation af kvinder blandt de socialt 
dårligst stillede personer i EU. Det, at fattigdommen i stigende grad rammer kvinder, 
forværres som følge af den økonomiske afmatning. Blandt de personer, der lever i fattigdom, 
er der mange ældre kvinder med lave pensioner, enlige mødre, fraskilte kvinder og kvinder i 
lavtlønnede eller usikre job.

For det andet har kvinder fortsat hovedansvaret for familien. Det er dem, der står for indkøb, 
madlavning og alle de ting, der har med det, at familien får noget at spise, at gøre. Hvis 
husstandsindkomsten falder, er det ofte kvinderne, der henvender sig til et 
madudleveringssted eller en anden hjælpeorganisation, når husstandsindkomsten ikke rækker 
til at brødføde familien. På denne baggrund har jeg fremsat en række forslag, der rækker 
videre end ligestillingsaspektet, og som nødvendiggør data opdelt efter køn. Det er af 
afgørende betydning for kvinderne, at EU's fødevarehjælp ikke stopper brat den 1. januar 
2014, når det nuværende program, der anvendes af 19 medlemsstater, ophører. Med henblik 
på at sikre, at fonden tager højde for den afhængighed af programmet, der er blevet skabt i 
løbet af 25 år, er det nødvendigt at foretage justeringer med hensyn til fordelingen af EU-
midler i medlemsstaterne, og der skal også tages hensyn til nogle af de vigtigste forbehold, 
som de negativt indstillede medlemsstater har fremsat i Rådet. 

Fordelingen mellem medlemsstaterne

Under det nuværende program modtager 19 medlemsstater hvert år i alt 500 mio. EUR i 
støtte. For perioden 2014-2020 foreslog Kommissionen, at der blev afsat 2,5 mia. EUR til den 
nye fond. Rådet har i skrivende stund reduceret dette beløb til 2,1 mia. EUR i forbindelse med 
FFR-forhandlingerne, hvilket udgør en betydelig reduktion. Ifølge det nuværende forslag er 
alle medlemsstater forpligtede til at deltage, hvilket betyder, at de reducerede midler vil blive 
fordelt på flere lande, og at lande, der for øjeblikket ikke benytter sig af EU's fødevarehjælp 
og potentielt heller ikke ønsker at gøre det af forskellige årsager, herunder eksempelvis 
allerede eksisterende uafhængige strukturer, også vil modtage støtte. Såfremt forslaget til 
denne fond ikke ændres, vil de lande, der for øjeblikket er afhængige af programmet, i 
fremtiden modtage betydeligt mindre støtte.

Jeg har derfor fremsat adskillige forslag for at sikre, at EU påtager sig et ansvar for, at mange 
for øjeblikket er afhængige af EU's fødevarehjælp:

Medlemsstaterne bør ikke være forpligtede til at deltage, men kan vælge at gøre det eller ej. 

Indikatorerne for fordeling af midlerne bør være procentdelen af de personer i et land, der 
lider store materielle afsavn, og mere opdaterede data om de seneste ændringer i den andel af 
befolkningen, der lever i husstande med meget lav arbejdsintensitet. Der bør tages hensyn til 
graden af afhængighed af de tidligere fødevarehjælpeprogrammer. 

Medfinansieringssatsen bør differentieres på grundlag af velstandsniveauerne i 
medlemsstaterne for at sikre, at fonden hovedsageligt når ud til de personer, der har størst 
behov for støtte.
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Medlemsstater, der i princippet modsætter sig fonden, vil ikke blive tvunget til at deltage mod 
deres vilje, hvilket potentielt vil reducere deres modvilje.

Styrkelse af lokale fødevareforsyningskæder og udveksling af god praksis

For mange hjælpeorganisationer er EU's fødevarehjælp ikke den eneste kilde til fødevarer, og 
i mange medlemsstater fungerer madudleveringssteder uden offentlig støtte ved at modtage 
fødevarer fra lokale fødevarekæder.

Det bør være muligt for hjælpeorganisationer i alle medlemsstater at gøre mere brug af 
fødevarer, der ellers ville blive kasseret, inden for grænserne for fødevaresikkerhed og 
hygiejne. Med henblik på at opbygge strukturelle forbindelser med producenter, 
supermarkeder, landmænd, restauranter osv. har hjælpeorganisationer behov for bestemte 
faciliteter, såsom fødevaretransport, ikt-faciliteter og logistiske færdigheder, offentlige 
bevidstgørelseskampagner for at skaffe private bidragydere, færdigheder og certifikater for 
håndtering af fødevarer inden for gældende sundhedsbestemmelser osv. Fonden bør tilføre 
hjælpeorganisationer midler til at udvikle og fremme strukturelle forbindelser til dem, som 
donerer fødevarer og økonomiske midler. Det tjener et dobbelt formål, nemlig forebyggelse af 
fødevarespild samtidig med, at hjælpeorganisationer får mulighed for at blive mindre 
afhængige af direkte fødevarehjælp fra EU.

Endvidere bør fonden fremme udveksling af god praksis på tværs af EU, mellem 
hjælpeorganisationer, der er afhængige af EU's fødevarehjælp, og mellem dem, der ikke er 
afhængige heraf, og formidling af social innovation hvad angår hjælp til de socialt dårligst 
stillede personer.

Forhindring af nye og reduktion af eksisterende afhængighedsstrukturer

Det vigtigste aspekt med hensyn til fonden er at sikre, at de personer, der er afhængige af 
tidligere EU-programmer, ikke med ét står uden fødevarer i 2014. Chancerne for, at Rådet 
godkender fonden, vil øges, hvis fonden sigter mod gradvist at reducere afhængigheden af 
direkte EU-fødevarehjælp og undgår, at der skabes nye afhængighedsstrukturer. 
Hjælpeorganisationer kan modtage hjælp til alle faciliteter, materialer og anden støtte, som de 
har behov for med henblik på gradvist at skifte til lokale fødevareforsyningskæder, såsom 
supermarkeder, producenter, landmænd osv., således at de socialt dårligst stillede personer 
ikke afskæres fra at modtage fødevarehjælp, hverken nu eller i fremtiden.

Sammenhæng med bekæmpelse af strukturel fattigdom

Det endelige mål med politikkerne til bekæmpelse af fattigdom skal være at hjælpe de socialt 
dårligst stillede personer ud af fattigdom. Derfor er det ikke kun vigtigt, at de 
hjælpeorganisationer, der deltager i fonden, også udøver aktiviteter for social inklusion, og at 
den er tæt forbundet med nationale programmer til udryddelse af fattigdom, men også, at 
hjælpeorganisationerne evt. udvikler aktiviteter for social inklusion i forbindelse med ESF-
midler, dog således at dobbeltfinansiering af de samme bistandsaktiviteter undgås.

ÆNDRINGSFORSLAG
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Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) I 2011 blev ca. 24,2 % af den 
europæiske befolkning (ifølge Eurostats 
skøn 119,6 mio. personer i EU27, hvoraf 
25 mio. var børn) anset for at være i fare 
for at blive fattige og/eller socialt udstødte 
som defineret i 2020-strategien. Antallet 
af personer, som lider materielle eller 
endog alvorlige materielle afsavn i 
Unionen, navnlig i de lande, som er 
hårdest ramt af krisen og er ved at 
gennemføre finanspolitiske 
konsolideringsforanstaltninger, er 
stigende, og disse personer er ofte så 
udstødte, at de ikke kan drage fordel af 
aktiveringsforanstaltningerne under 
forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig 
under forordning (EU) nr. […ESF]. Der 
henviser til, at denne udvikling er i 
modstrid med og en trussel mod et af de 
vigtigste Europa 2020-mål – målet om at 
mindske antallet af fattige i Unionen med 
20 mio. mennesker startende med de 
socialt dårligst stillede personer, hvoraf 
størstedelen er kvinder og børn.

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Ifølge tallene for 2011 var andelen af 
fattige kvinder i EU27 næsten 17 %, 
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hvilket bl.a. skyldes arbejdsløsheden 
blandt kvinder, lønforskelle og at det er 
kvinder, som har deltidsarbejde.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør sikre ligestilling mellem mænd og 
kvinder og sammenhængende integrering 
af kønsaspektet på alle stadier i 
udarbejdelsen, planlægningen og 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af de fonde, der er omfattet 
af den fælles strategiske ramme (FSR-
fondene), ved hjælp af metoder til 
vurdering af kønsbudgettering.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Unionen har siden 1987 ydet direkte 
fødevarehjælp fra lagrene af 
landbrugsprodukter til de socialt dårligst 
stillede borgere, hvoraf størstedelen er 
kvinder. Dette har medført, at de socialt 
dårligst stillede personer er blevet 
afhængige af den direkte fødevarehjælp 
fra Unionen til de socialt dårligst stillede. 
Mange modtagere af Unionens 
fødevarehjælp får også hjælp fra andre 
bidragydere, f.eks. lokale eller regionale 
supermarkeder, landmænd, producenter, 
restauranter osv. Fonden bør yde støtte til 
udvikling eller fremme af disse lokale 
forsyningskæder.
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Ændringsforslag 5
Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) For at gøre den ikke-finansielle 
bistand til de socialt dårligst stillede 
personer så effektiv som muligt bør 
medlemsstaterne som en del af 
ledsageforanstaltningerne, hvor det er 
hensigtsmæssigt, støtte fremskaffelsen af 
indkvartering og/eller sociale boliger til 
hjemløse.

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning

Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) Det er nødvendigt med en indsats på 
EU-plan i betragtning af niveauet af 
fattigdom og social udstødelse i Unionen 
(i 2010 var en fjerdedel af EU-borgerne, 
dvs. 116 mio. mennesker, hvoraf langt 
størstedelen var kvinder, i fare for at blive 
fattige eller socialt udstødte). Dette er 
blevet yderligere forværret af den 
økonomiske krise, der har reduceret visse 
medlemsstaters evne til at opretholde det 
offentliges sociale udgifter og 
investeringer på et tilstrækkeligt niveau til 
at sikre, at den sociale samhørighed ikke 
forringes yderligere, og at 
målsætningerne i Europa 2020-strategien 
nås.

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning

Betragtning 4 d (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4d) Strategierne for og udvejene ud af 
fattigdom og elendighed bør tage højde 
for, at problemet for de socialt dårligst 
stillede først og fremmest består i, at de 
mister deres værdighed og uafhængighed 
som mennesker og som borgere, hvilket 
gør dem og deres familier endnu mere 
sårbare og endnu mere udsat for 
forskelsbehandling, og har alvorlige 
følger for kvinder og børn.

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning

Betragtning 4 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4e) Det er først og fremmest kvinderne, 
der nyder godt af fonden, ikke blot fordi 
de er de mest udsatte for fattigdom og 
social udstødelse, men også fordi de ofte 
bærer ansvaret for deres families 
underhold.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 4 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4f) Medlemsstaterne bør tage initiativ til 
at vurdere behovene hos de socialt 
dårligst stillede af deres borgere. Fonden 
bør derfor undgå at skabe nye strukturer, 
der fører til afhængighed for de personer, 
som modtager hjælp som defineret i 
artikel 4, stk. 1.
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Ændringsforslag 10
Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Disse bestemmelser bør også sikre 
fondens overensstemmelse med Unionens 
social- og miljøpolitikker såsom 
bekæmpelse af alle former for 
forskelsbehandling i planlægningen, 
gennemførelsen og adgangen til støtten 
samt bekæmpelse af fødevarespild, bl.a. 
ved hjælp af oplysningskampagner, hvor 
kvinderne kan spille en strategisk rolle.

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at udstikke passende finansielle 
rammer bør Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge en årlig 
fordeling af de samlede ressourcer pr. 
medlemsstat efter en objektiv og 
gennemsigtig metode, som afspejler 
forskellene mellem medlemsstaterne for så 
vidt angår fattigdom og materielle afsavn.

(7) For at udstikke passende finansielle 
rammer bør Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge en årlig 
fordeling af de samlede ressourcer pr. 
medlemsstat efter en objektiv og 
gennemsigtig metode, som afspejler 
forskellene mellem medlemsstaterne for så 
vidt angår fattigdom og materielle afsavn, 
såsom absolutte og relative 
fattigdomsgrænser.

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) Det bør i det operationelle program for 
hver medlemsstat udpeges og begrundes, 
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hvilke former for materielle afsavn der skal 
afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad 
der er målet med, og hvilke elementer der 
indgår i den bistand til de socialt dårligst 
stillede personer, som ydes gennem støtten 
til de nationale ordninger. Disse bør 
desuden omfatte elementer, som er 
nødvendige for at sikre en effektiv og 
virkningsfuld gennemførelse af det 
operationelle program.

hvilke former for materielle afsavn der skal 
afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad 
der er målet med, og hvilke elementer der 
indgår i den bistand til de socialt dårligst 
stillede personer, som ydes gennem støtten 
til de nationale ordninger. Adgangen til 
fødevarer bør være det første afsavn, som 
medlemsstaterne tager fat på. 
Programmet bør desuden omfatte 
elementer, som er nødvendige for at sikre 
en effektiv og virkningsfuld gennemførelse 
af det operationelle program.

Begrundelse

Fødevarer er det mest elementære behov, som giver partnerorganisationerne og 
medlemsstaterne mulighed for at få kontakt med disse personer, som er udelukket fra det 
sociale liv. Dette er den bedste måde at sikre fondens effektivitet på.

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) For at sikre at gennemførelsen af 
fonden får den størst mulige virkning, 
navnlig under hensyntagen til de nationale 
forhold, er det hensigtsmæssigt at 
fastlægge en procedure for eventuelle 
ændringer af det operationelle program.
Denne procedure bør inddrage sociale 
organisationer, som aktivt hjælper de 
socialt dårligst stillede personer, eller som 
repræsenterer de fattige direkte, samtidig 
med at man sikrer passende 
tilstedeværelse af kvinder.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Medlemsstaterne bør endvidere give 
mulighed for en afbalanceret deltagelse af 
kvinder og mænd i forvaltningen og 
gennemførelsen af operationelle 
programmer på lokalt, regionalt og 
nationalt niveau og rapportere om 
fremskridt i forbindelse med dette 
anliggende.

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Adgangen til støtte fra fonden bør 
omfatte en reel adgangsmulighed for dem, 
der af en eller anden årsag, f.eks. alder, 
helbredstilstand eller fordi de bor et fjernt 
beliggende sted, ikke selv har mulighed 
for at hente fødevarepakker. Det er derfor 
meget vigtigt at styrke de strukturelle 
forbindelser mellem 
hjælpeorganisationerne og 
fødevareleverandørerne.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 11 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11c) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør træffe passende foranstaltninger for 
at forhindre enhver forskelsbehandling på 
grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder, seksuel 
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orientering eller køn under udarbejdelsen 
og gennemførelsen af programmerne, idet 
der tages særligt hensyn til dem, der er 
udsat for flere former for 
forskelsbehandling. Tilgængeligheden for 
handicappede bør være et af de kriterier, 
som skal overholdes ved fastlæggelsen af, 
hvilke operationer der medfinansieres af 
fondene, og som der skal tages hensyn til 
på de forskellige gennemførelsesstadier.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at forbedre kvaliteten og 
udformningen af det enkelte operationelle 
program og evaluere fondens effektivitet 
og virkning bør der gennemføres 
forhåndsevalueringer og efterfølgende 
evalueringer. Disse evalueringer bør 
suppleres af undersøgelser om de socialt 
dårligst stillede personer, som har 
modtaget bistand under det operationelle 
program, og, hvis det er nødvendigt, af 
evalueringer, som gennemføres i løbet af 
programmeringsperioden. 
Medlemsstaternes og Kommissionens 
ansvar i denne henseende bør præciseres.

(12) For at forbedre kvaliteten og 
udformningen af det enkelte operationelle 
program og evaluere fondens effektivitet 
og virkning bør der gennemføres 
forhåndsevalueringer og efterfølgende 
evalueringer, hvor man også inddrager de 
socialt dårligst stillede personer, som er 
dem, disse foranstaltninger først og 
fremmest vedrører. Disse evalueringer bør 
suppleres af undersøgelser – herunder data 
opdelt efter køn og alder, og under 
hensyntagen til Eurostats undersøgelse 
"Measuring material deprivation in the 
EU" – om de socialt dårligst stillede 
personer, som har modtaget bistand under 
det operationelle program, og af 
evalueringer samt af screening af alle 
politikker for at vurdere de forskellige 
virkninger heraf på kvinder og mænd i 
løbet af programmeringsperioden.
Medlemsstaternes og Kommissionens 
ansvar i denne henseende bør præciseres.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "de socialt dårligst stillede personer": 
fysiske personer, dvs. enkeltpersoner, 
familier, husstande eller sammenslutninger 
af sådanne personer, hvis behov for bistand 
er blevet fastslået i overensstemmelse med 
objektive kriterier, som de nationale 
kompetente myndigheder vedtager, eller 
som er fastlagt af partnerorganisationerne 
og godkendt af myndighederne

1) "de socialt dårligst stillede personer": 
fysiske personer, dvs. enkeltpersoner, 
familier, husstande eller sammenslutninger 
af sådanne personer, hvis behov for bistand 
er blevet fastslået i overensstemmelse med 
objektive kriterier, som vedtages af de 
nationale kompetente myndigheder i 
samarbejde med partnerorganisationerne, 
og som godkendes af disse nationale 
myndigheder

Begrundelse

Der bør sikres større klarhed og mere dialog mellem de kompetente nationale myndigheder 
og partnerorganisationerne for at fremme effektiviteten.

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2
Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) "partnerorganisationer": offentlige 2) "partnerorganisationer": offentlige 
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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)

organer eller almennyttige organisationer, 
som direkte eller via partnerorganisationer 
uddeler fødevarer og varer til de socialt 
dårligst stillede personer, og hvis 
operationer er blevet udvalgt af 
forvaltningsmyndigheden i 
overensstemmelse med artikel 29, stk. 3, 
litra b)

Begrundelse

Fødevarer er det mest elementære behov, som giver partnerorganisationerne og 
medlemsstaterne mulighed for at få kontakt med disse personer, som er udelukket fra det 
sociale liv. Dette er den bedste måde at sikre fondens effektivitet på.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fonden fremmer social samhørighed i 
Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen 
af målet for bekæmpelse af fattigdom, 
nemlig at bringe mindst 20 millioner 
mennesker uden for risiko for fattigdom og 
social udstødelse i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien. Fonden bidrager 
til opfyldelsen af det specifikke mål at 
afhjælpe og udrydde de værste former for 
fattigdom i Unionen ved at yde ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer som et supplement til og 
ikke en erstatning af nationale 
fattigdomsbekæmpelsespolitikker med 
sigte på at mindske disse personers 
afhængighed og hjælpe dem med at udøve 
deres grundlæggende rettigheder. 
Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af antallet af personer, som 
modtager bistand fra fonden, og ved 
kvalitativt og kvantitativt at evaluere de 
strukturmæssige forbedringer, som er et 
resultat af denne bistand, for de endelige 
støttemodtagere, opdelt efter køn og alder. 
Fonden fremmer lokale og regionale 
fødevareforsyningskæder til fordel for de 
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socialt dårligst stillede personer.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fonden reducerer gradvist 
støttemodtagernes afhængighed af 
direkte, ikke-finansiel bistand fra 
Unionen som anført i artikel 4, stk. 1, i 
løbet af gennemførelsesperioden.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Fonden kan efter anmodning fra en 
medlemsstat støtte nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer, tøj og elementære 
forbrugsgoder til personlig brug til de 
socialt dårligst stillede personer, navnlig 
hjemløse og børn, via 
partnerorganisationer, som er udvalgt af 
medlemsstaterne, i hvilken forbindelse der 
tages hensyn til kvinders, mænds, børns 
og handicappedes særlige behov, og 
regionale og lokale myndigheder 
inddrages.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fonden kan støtte 
ledsageforanstaltninger, som supplerer 
uddelingen af fødevarer og varer, og som 

2. Fonden kan efter anmodning fra en 
medlemsstat støtte foranstaltninger, som 
bidrager til social inklusion af de socialt 
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bidrager til social inklusion af de socialt 
dårligst stillede personer.

dårligst stillede personer, idet der samtidigt 
tages højde for kvinders og mænds 
særlige behov, som man får kendskab til 
via deres aktive inddragelse.

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen, medlemsstaterne og 
partnerorganisationerne bidrager til 
bekæmpelsen af fødevarespild i alle 
distributionskædens led. Fonden kan yde 
bistand til støttemodtagerne med det 
formål at gøre mere brug af eller gøre 
mere effektiv brug af lokale 
forsyningskæder og dermed forhindre 
fødevarespild og øge forsyningen af 
fødevarer til de socialt dårligst stillede 
personer uafhængigt af fonden.

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Fonden kan støtte aktioner og 
foranstaltninger, der tager sigte på at øge 
og forbedre de endelige modtageres 
adgang til de lokale forsyningskæder –
også ved hjælp af værdikuponer eller 
andre mekanismer – at reducere 
fødevarespild og at iværksætte 
informations- og 
undervisningskampagner, der først og 
fremmest er rettet mod kvinderne i deres 
egenskab af strategiske aktører, også i 
samarbejde med lokale skoler og medier.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. 3. Fonden fremmer gensidig læring, 
netværksarbejde og udbredelse af god 
praksis på området ikke-finansiel bistand
til de socialt dårligst stillede personer, og 
tager i den forbindelse hensyn til 
kønsaspektet, navnlig ved at inddrage 
kvindeorganisationer. Medlemsstater, der 
ikke deltager i denne fond, bør tilskyndes 
til at samarbejde om formidling af god 
praksis.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

8. Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer en effektiv udnyttelse af fonden, bl.a. 
gennem overvågning, rapportering og 
evaluering, og opstiller indikatorer opdelt 
efter køn og alder.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. 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 

9. Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer, at ligestilling mellem mænd og 
kvinder og integrering af kønsaspektet 
fremmes i alle faser af gennemførelsen af 
fonden, herunder ved den efterfølgende 
evaluering. Kommissionen og 
medlemsstaterne tager passende skridt til at 
forhindre enhver forskelsbehandling på 
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på grund af køn, race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering i forbindelse 
med adgang til fonden.

grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering i forbindelse med 
adgang til fonden.

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) andel af befolkningen, som lider 
alvorlige materielle afsavn, i procent af 
den samlede befolkning og opdelt på køn

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tager højde for omfanget 
af de socialt dårligst stillede personers 
afhængighed af Unionens 
fødevareprogrammer for uddeling af 
fødevarer til de socialt dårligst stillede 
personer som følge af en medlemsstats 
deltagelse i programmer, der er omfattet 
af Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 
og (EF) nr. 1234/2007 eller Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 121/2012.
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Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) en beskrivelse af de personer, som 
programmet først og fremmest skal være 
rettet mod, idet der tages højde for særlige 
lokale og/eller sociale behov, også i lyset 
af den forskellige fordeling af, hvem der 
lider alvorlige materielle afsavn, på alder 
og køn.

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) en strategi, der beskriver, hvordan der 
kan opnås et gradvist fald i 
støttemodtageres afhængighed af den i 
artikel 4, stk. 1, omhandlede bistand fra 
opkøb på markedet i løbet af 
gennemførelsesperioden.
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Det operationelle program udarbejdes af 
medlemsstaten eller enhver anden 
myndighed, som er udpeget af denne, i 
samarbejde med kompetente regionale, 
lokale eller andre offentlige myndigheder 
og organer, som repræsenterer 
civilsamfundet, samt organer, som er 
ansvarlige for at fremme ligestilling og 
ikke-forskelsbehandling, med henblik på 
at finde frem til de procedurer, 
målsætninger og resultater, der forventes 
vedrørende nedbringelse af fattigdommen, 
idet der tages højde for territoriale, 
sociale, generationsmæssige og 
kønsrelaterede forskelle. Medlemsstaterne 
sikrer, at de operationelle programmer er 
tæt knyttet til nationale politikker for 
social inklusion og bekæmpelse af, at 
fattigdom i stigende grad rammer kvinder, 
og af, at den breder sig blandt etniske 
mindretal.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Disse indikatorer omfatter:
a) de seneste ændringer i udgifterne til 



AD\932672DA.doc 21/26 PE504.192v03-00

DA

socialpolitik, der er rettet mod store 
materielle afsavn, både i absolutte tal, i 
forhold til BNP og i forhold til de samlede 
offentlige udgifter
b) de seneste ændringer i den 
socialpolitiske lovgivning, der drejer sig 
om adgangen til støtte i forbindelse med 
store materielle afsavn.

Begrundelse

Med henblik på at undgå den uheldige virkning, at en medlemsstat anvender denne fond til at 
undslå sig sit socialpolitiske ansvar, er det af afgørende betydning, at Kommissionen kan 
måle denne fonds indvirkning på en medlemsstats politik, der har til sigte at gøre noget ved 
store materielle afsavn.

Ændringsforslag 37
Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilvejebringer de 
midler, der er nødvendige for 
gennemførelsen af evalueringer, og sikrer, 
at der er indført procedurer til at fremstille 
og indsamle de oplysninger, der er 
nødvendige for evalueringerne, herunder 
oplysninger vedrørende fælles indikatorer i 
henhold til artikel 11.

1. Medlemsstaterne tilvejebringer de 
midler, der er nødvendige for 
gennemførelsen af evalueringer, og sikrer, 
at der er indført procedurer til at fremstille 
og indsamle de oplysninger, opdelt efter 
køn og alder, der er nødvendige for 
evalueringerne, herunder oplysninger 
vedrørende fælles indikatorer i henhold til 
artikel 11.

Ændringsforslag 38
Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) bidraget fra partnerorganisationer, de 
nationale ordninger, modtagerne og 
mellemliggende organer med henblik på 
at identificere alle de organisationer, der 
har med fonden at gøre, beskrive deres 
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erfaringer med denne type indsats og få et 
mere præcist kendskab til de 
målsætninger, som de ønsker at opfylde 
inden for fondens rammer  

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) bidrag til målet om ligestilling mellem 
mænd og kvinder og vurdering af, om 
kønsaspektet er integreret på passende vis.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsmyndigheden gennemfører 
en struktureret undersøgelse af de endelige 
modtagere i 2017 og i 2021 i henhold til 
den metodologi, som udarbejdes af 
Kommissionen. Kommissionen vedtager 
denne metodologi ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.

2. Forvaltningsmyndigheden gennemfører 
en struktureret undersøgelse, der 
indeholder data opdelt efter køn, af de 
endelige modtagere i 2015 og i 2021 i 
henhold til den metodologi, som 
udarbejdes af Kommissionen. 
Kommissionen vedtager denne metodologi 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. 
Denne gennemførelsesretsakt vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 60, 
stk. 2.

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fødevarer og varer til hjemløse eller til Fødevarer og varer til de endelige 
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børn kan indkøbes af 
partnerorganisationerne selv.

modtagere samt faciliteter, der er 
nødvendige til gennemførelse af de i 
artikel 4, stk. 2a, omhandlede 
foranstaltninger, kan indkøbes af 
partnerorganisationerne selv.

Ændringsforslag 42
Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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 som supplement til 
fondens midler, uden at omkostningerne 
ved denne anvendelse fratrækkes de 
tildelte bevillinger.

Begrundelse

Interventionslagrene bør, når de eksisterer, tilføjes og ikke fratrækkes de tildelte midler for at 
sikre partnerorganisationerne forudsigelighed i de tildelte bevillinger.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Støttemodtagerne bør være i stand til 



PE504.192v03-00 24/26 AD\932672DA.doc

DA

at gøre effektiv og optimal brug af 
Unionens fonde til bekæmpelse af 
fattigdom, f.eks. ESF og den i henhold til 
artikel 1 oprettede fond, samtidig med at 
de undgår dobbeltfinansiering af 
foranstaltninger.

Begrundelse

Organisationer, der anvender EU's program for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst 
stillede personer, kan evt. gennemføre parallelle foranstaltninger, der finansieres af ESF, 
f.eks. inden for uddannelse eller pleje. Dette skal fortsat være muligt, men det ikke må føre til 
dobbeltfinansiering. Det er i den henseende vigtigt at hjælpe støttemodtagerne.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) udgifter, der afholdes af offentlige 
organer eller partnerorganisationer, med 
det formål at styrke lokale 
fødevareforsyningskæder

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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, herunder tøj,
til personlig brug for de endelige 
støttemodtagere
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Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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, herunder tøj, 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)

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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 yder materiel bistand til de socialt 
dårligst stillede personer
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