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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen is om ten minste twee redenen 
belangrijk voor vrouwen. Allereerst zijn vrouwen oververtegenwoordigd onder de meest 
behoeftige personen in de EU. De feminisering van de armoede wordt onder invloed van de 
economische achteruitgang steeds groter. Tot de mensen die in armoede leven behoren veel 
oudere vrouwen met een laag pensioen, alleenstaande moeders, gescheiden vrouwen en 
vrouwen met een slecht betaalde of onzekere baan.
Ten tweede zijn vrouwen binnen het gezin nog altijd de belangrijkste verzorgers: zij doen de 
boodschappen, koken, regelen alles wat te maken heeft met het voeden van hun gezin. 
Wanneer het gezinsinkomen daalt, zijn het vaak de vrouwen die zich wenden tot een 
voedselbank of andere hulporganisatie als dat inkomen niet toereikend is om het gezin te eten 
te geven.

Met dit in mijn achterhoofd heb ik voorstellen ingediend die verder gaan dan 
gendermainstreaming en waarvoor naar geslacht gedifferentieerde gegevens vereist zijn. Het 
is voor vrouwen van essentieel belang dat de voedselhulp van de EU niet abrupt wordt 
stopgezet per 1 januari 2014, de datum waarop het huidige, door 19 lidstaten gebruikte 
programma ten einde loopt. Om ervoor te zorgen dat het Fonds recht doet aan de in de 
afgelopen 25 jaar opgebouwde afhankelijkheid, dienen er wijzigingen te worden aangebracht 
in de toewijzing van middelen aan de lidstaten. Daarnaast dient een aantal van de 
belangrijkste bedenkingen van de lidstaten die weerstand bieden in de Raad in aanmerking te 
worden genomen. 

De verdeling over de lidstaten
In het kader van het huidige programma wordt jaarlijks 500 miljoen EUR toegewezen aan 19 
lidstaten. De Commissie had in eerste instantie voorgesteld om voor de periode 2014-2020 
tweeënhalf miljard EUR te reserveren voor het nieuwe Fonds, maar op het moment van 
schrijven had de Raad dit bedrag tijdens de MFK-onderhandelingen verlaagd tot 2,1 miljard 
EUR, wat neerkomt op een aanzienlijke daling. In het huidige voorstel wordt gesteld dat alle 
lidstaten verplicht zijn deel te nemen, hetgeen betekent dat de beperktere middelen dunner 
worden gespreid en tevens worden toegewezen aan landen die op dit moment geen gebruik 
maken van voedselhulp van de EU en dit mogelijk niet wensen - om diverse redenen, 
bijvoorbeeld vanwege reeds bestaande, onafhankelijke structuren. Indien het voorstel voor dit 
Fonds blijft zoals het is, zullen degenen die momenteel afhankelijk zijn van het programma 
hard worden getroffen.

Ik heb derhalve een aantal voorstellen ingediend om zeker te stellen dat de EU haar 
verantwoordelijkheid neemt voor de huidige afhankelijkheid van EU-voedselhulp:
De lidstaten moeten niet verplicht zijn om deel te nemen, maar kunnen hier al dan niet voor 
kiezen. 
Het percentage mensen in een land dat te kampen heeft met materiële deprivatie, alsmede 
actuelere gegevens inzake recente veranderingen in de bevolking die behoort tot een 
huishouden met een zeer lage arbeidsintensiteit, moeten de indicatoren zijn voor de verdeling 
van middelen. De mate van afhankelijkheid van de vorige voedselhulpprogramma's moet in 
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aanmerking worden genomen. 
Het medefinancieringspercentage moet overeenkomstig de welvaartsniveaus in de lidstaten 
worden gedifferentieerd, teneinde ervoor te zorgen dat het Fonds voornamelijk de mensen 
bereikt die dit het hardst nodig hebben.

De lidstaten die zich uit principe tegen het Fonds verzetten, worden niet gedwongen tegen 
hun wil in deel te nemen, hetgeen hun weerstand wellicht doet afnemen.

Versterking van plaatselijke voedselvoorzieningsketens en uitwisseling van goede 
praktijken
Voor veel hulporganisaties is de voedselhulp van de EU niet de enige bron van voedsel, en in 
een groot aantal lidstaten functioneren voedselbanken zonder overheidssteun, omdat ze 
gebruikmaken van door plaatselijke voedselketens aangeboden levensmiddelen.
Hulporganisaties in alle lidstaten zouden meer gebruik moeten kunnen maken van voedsel dat 
anders zou worden weggegooid, binnen de grenzen van voedselveiligheid en hygiëne. Om 
structurele relaties op te kunnen bouwen met fabrikanten, supermarkten, boeren, restaurants, 
enz. is er behoefte aan bepaalde faciliteiten voor hulporganisaties, zoals voedselvervoer, ICT-
faciliteiten, logistieke vaardigheden, bewustmakingscampagnes om particuliere donoren aan 
te trekken, vaardigheden en certificaten voor het hanteren van levensmiddelen binnen de 
gezondheidsnormen, enzovoort. Het Fonds moet hulporganisaties voorzien van de nodige 
middelen om structurele relaties met voedsel- en gelddonoren op te bouwen en te versterken. 
Dit dient een tweeledig doel, namelijk het voorkomen van voedselverspilling en het bieden 
van een kans aan hulporganisaties om minder afhankelijk te worden van rechtstreekse 
voedselhulp van de EU.

Daarnaast moet het Fonds de uitwisseling van goede praktijken in de EU bevorderen, tussen 
hulporganisaties die afhankelijk zijn van EU-voedselhulp en hulporganisaties die dat niet zijn, 
alsmede de verspreiding van sociale innovatie ten behoeve van de meest behoeftigen.

Voorkomen van nieuwe afhankelijkheid en beperken van bestaande afhankelijkheid
Het belangrijkste aspect van het Fonds is ervoor te zorgen dat mensen die afhankelijk zijn van 
vorige EU-programma's in 2014 niet ineens verstoken raken van voedsel. De kans dat de 
Raad het Fonds goedkeurt zal toenemen als het Fonds tot doel heeft de afhankelijkheid van 
rechtstreekse EU-voedselhulp geleidelijk te verminderen en nieuwe afhankelijkheid 
voorkomt. Hulporganisaties kunnen worden bijgestaan met alle faciliteiten, materialen en 
andere benodigde steun om geleidelijk over te gaan op plaatselijke 
voedselvoorzieningsketens, zoals supermarkten, fabrikanten, boeren, enz., zodat de meest 
behoeftigen -nu of in de toekomst- niet verstoken raken van voedselhulp.

Samenhang met structurele armoedebestrijding
Armoedebeleid moet er uiteindelijk toe leiden dat de meest behoeftigen, van wie de 
meerderheid vrouw is, uit hun armoede worden bevrijd. Het is derhalve niet alleen belangrijk 
dat aan het Fonds deelnemende hulporganisaties ook activiteiten ter bevordering van sociale 
inclusie realiseren en dat het fonds nauw aansluit op nationale programma's voor 
armoedebestrijding, maar tevens dat hulporganisaties activiteiten ter bevordering van sociale 
inclusie kunnen ontwikkelen met behulp van ESF-financiering, zonder dat hierbij dezelfde 
hulpacties dubbel worden gefinancierd.
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AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op 
te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het aantal personen in de Unie die zich 
in een situatie van materiële of zelfs 
ernstige materiële deprivatie bevinden, 
neemt toe, en die personen zijn vaak te 
uitgesloten om te kunnen profiteren van de 
activeringsmaatregelen van Verordening
(EU) nr. […VGB], en met name van 
Verordening (EU) nr. […ESF].

(2) In 2011 werd ongeveer 24,2 % van de 
Europese bevolking (119,6 miljoen 
mensen in de EU-27, schatting van 
Eurostat, waaronder 25 miljoen kinderen)
gerekend tot de groep die risico loopt in de 
armoede te belanden en/of sociaal 
uitgesloten te worden, volgens de definitie 
die is vastgesteld in het kader van de 
Europa 2020-strategie. Het aantal 
personen in de Unie die zich in een situatie 
van materiële of zelfs ernstige materiële 
deprivatie bevinden, neemt toe, met name 
in de landen die het hardst door de crisis 
zijn getroffen en 
begrotingsconsolidatiemaatregelen 
uitvoeren, en die personen zijn vaak te 
uitgesloten om te kunnen profiteren van de 
activeringsmaatregelen van Verordening
(EU) nr. […VGB], en met name van 
Verordening (EU) nr. […ESF]. Deze 
ontwikkeling druist in tegen en vormt een 
gevaar voor het behalen van een van de 
centrale Europa 2020-doelstellingen, te 
weten de doelstelling om 20 miljoen 
mensen in de Unie aan armoede te 
onttrekken, te beginnen bij de meest 
behoeftigen, van wie de meesten vrouwen 
en kinderen zijn.



PE504.192v01-00 6/28 AD\932672NL.doc

NL

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Volgens gegevens uit 2011 was het 
percentage vrouwen in de EU-27 dat 
onder de armoedegrens leeft ongeveer 17 
%, een gevolg van onder meer 
werkloosheid onder vrouwen, 
salarisongelijkheid en de feminisering 
van deeltijdwerk.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Overwegende hetgeen volgt: de 
lidstaten en de Commissie moeten de 
gelijkheid van mannen en vrouwen 
waarborgen, alsmede de samenhangende 
integratie van het genderperspectief in 
alle stadia van voorbereiding, 
programmering en uitvoering, toezicht en 
evaluatie van de onder het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
(GSK) vallende fondsen, met behulp van 
methoden voor de beoordeling van 
genderbudgettering.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De Unie voorziet de meest 
behoeftige burgers, van wie de 
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meerderheid vrouw is, sinds 1987 van 
rechtstreekse voedselhulp uit 
landbouwvoorraden. Dit heeft geleid tot 
een situatie waarin de meest behoeftigen 
afhankelijk zijn geworden van de 
rechtstreekse voedselverstrekking van de 
Unie aan de meest behoeftigen. Een groot 
aantal begunstigden wordt van voedsel 
voorzien via andere kanalen dan de door 
de Unie verleende steun, bijvoorbeeld via 
plaatselijke of regionale supermarkten, 
landbouwers, fabrikanten, restaurants, 
enz. Het Fonds dient de ontwikkeling of 
versterking van deze plaatselijke 
voorzieningsketens te ondersteunen.

Amendement 5
Voorstel voor een verordening

Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Teneinde de niet-financiële 
bijstand aan de meest behoeftigen, waar 
nodig en als onderdeel van begeleidende 
maatregelen, zo doeltreffend mogelijk te 
maken, moeten de lidstaten de 
beschikbaarstelling van onderkomens 
en/of sociale huisvesting voor dak- of 
thuislozen ondersteunen.

Amendement 6
Voorstel voor een verordening

Overweging 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) Maatregelen op het niveau van 
de Unie zijn noodzakelijk gezien de 
omvang van de armoede en sociale 
uitsluiting in de Unie (in 2010 liep een 
kwart van de Europese burgers, circa 116 
miljoen mensen onder wie vrouwen de 
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meerderheid vormen, het risico op 
armoede of sociale uitsluiting). Deze 
situatie is verergerd door de economische 
crisis, die geleid heeft tot een beperkter 
vermogen van verschillende lidstaten om 
hun sociale uitgaven en investeringen 
voldoende op peil te houden om te 
waarborgen dat de sociale samenhang 
niet verder verslechtert en dat de 
doelstellingen en streefdoelen van de 
Europa 2020-strategie worden bereikt.

Amendement 7
Voorstel voor een verordening

Overweging 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quinquies) In de strategieën en 
trajecten om uit de ellende en de armoede 
te komen, moet rekening worden 
gehouden met het feit dat het grootste 
probleem voor de armste mensen het 
verlies van hun waardigheid en 
onafhankelijkheid als persoon en burger 
is, waardoor zij en hun gezinnen nog 
kwetsbaarder en discriminatiegevoeliger 
worden, met alle ernstige gevolgen van 
dien voor vrouwen en kinderen;

Amendement 8
Voorstel voor een verordening

Overweging 4 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 sexies) Vrouwen zijn de belangrijkste 
begunstigden van het Fonds, niet alleen 
omdat ze een groter risico op armoede en 
sociale uitsluiting lopen, maar ook omdat 
ze vaak verantwoordelijk zijn voor de 
voeding en het levensonderhoud van hun 
gezin.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 septies) De lidstaten moeten het 
voortouw nemen bij het beoordelen van de 
behoeften van hun meest behoeftige 
burgers. Het Fonds moet derhalve 
voorkomen dat er nieuwe 
afhankelijkheidsstructuren voor de 
begunstigden van bijstand zoals bedoeld 
in artikel 4, lid 1, worden gecreëerd.

Amendement 10
Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Door middel van de bepalingen 
moet tevens worden gewaarborgd dat het 
Fonds in overeenstemming is met het 
sociaal en milieubeleid van de Unie, zoals 
het beleid voor de bestrijding van elke 
vorm van discriminatie bij de 
programmering en het beheer van en de 
toegang tot hulp en het tegengaan van 
voedselverspilling via onder meer 
bewustmakingscampagnes, waarin 
vrouwen een strategische rol kunnen 
spelen.

Amendement 11
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 absolute armoedegrens en de 
relatieve armoedegrens.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het operationeel programma van elke 
lidstaat moet vermelden welke vormen van 
materiële deprivatie worden aangepakt en 
de keuze daarvoor rechtvaardigen, en moet 
de doelstellingen en kenmerken 
beschrijven van de bijstand aan de meest 
behoeftigen die zal worden verleend door 
ondersteuning van nationale regelingen.
Het moet ook de elementen bevatten die 
nodig zijn voor een efficiënte en 
doeltreffende uitvoering van het 
operationeel programma.

(8) Het operationeel programma van elke 
lidstaat moet vermelden welke vormen van 
materiële deprivatie worden aangepakt en 
de keuze daarvoor rechtvaardigen, en moet 
de doelstellingen en kenmerken 
beschrijven van de bijstand aan de meest 
behoeftigen die zal worden verleend door 
ondersteuning van nationale regelingen.
Voedselgebrek moet de eerste vorm van 
deprivatie zijn waarop de lidstaten zich 
concentreren. Het programma moet ook 
de elementen bevatten die nodig zijn voor 
een efficiënte en doeltreffende uitvoering
ervan.

Motivering

Voedsel is de belangrijkste basisbehoefte die de partnerorganisaties en lidstaten in staat stelt 
in contact te treden met de mensen die van het sociale leven zijn uitgesloten. Dit is de beste 
manier om de doeltreffendheid van het Fonds te garanderen.
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Amendement 13
Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het Fonds zo doeltreffend mogelijk 
te maken, met name gelet op de nationale 
omstandigheden, is het wenselijk te 
voorzien in een procedure om het 
operationeel programma te wijzigen.

(9) Om het Fonds zo doeltreffend mogelijk 
te maken, met name gelet op de nationale 
omstandigheden, is het wenselijk te 
voorzien in een procedure om het 
operationeel programma te wijzigen; bij 
deze procedure moeten maatschappelijke 
organisaties worden betrokken die op 
nationaal niveau hulp verlenen aan de 
meest behoeftigen of die deze personen 
rechtstreeks vertegenwoordigen, waarbij 
een adequate aanwezigheid van vrouwen 
moet worden gewaarborgd.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Overwegende hetgeen volgt: de 
lidstaten moeten tevens zorgen voor een 
evenwichtige deelname van vrouwen en 
mannen aan het beheer en de uitvoering 
van operationele programma’s op 
plaatselijk, regionaal en nationaal niveau 
en verslag uitbrengen van de vorderingen 
op dit gebied.

Amendement 15
Voorstel voor een verordening

Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) De toegang tot steun uit het 
Fonds moet openstaan voor iedereen die, 
om welke reden dan ook, zij het leeftijd, 
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gezondheidstoestand of afstand, niet in 
staat is om zelf voedselpakketten af te 
halen; het is dan ook bijzonder belangrijk 
om de structurele banden tussen 
hulporganisaties en verstrekkers van 
levensmiddelen te versterken.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 quater) Overwegende dat de lidstaten 
en de Commissie passende maatregelen 
moeten nemen om discriminatie op grond 
van geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd, seksuele geaardheid of 
genderidentiteit tijdens de voorbereiding 
en uitvoering van programma's te 
voorkomen, door bijzondere aandacht te 
besteden aan personen die met 
meervoudige discriminatie worden 
geconfronteerd. De toegankelijkheid voor 
personen met een handicap moet een van 
de criteria zijn die bij de vaststelling van 
door het Fonds medegefinancierde acties 
in acht moeten worden genomen en 
waarmee in de diverse stadia van 
uitvoering rekening moet worden 
gehouden.

Amendement 17

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.

(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, 
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Die evaluaties moeten worden aangevuld 
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.

mede met inbreng van de meest 
behoeftigen, die als eerste belang hebben 
bij deze maatregelen. Die evaluaties 
moeten worden aangevuld met 
onderzoeken - met inbegrip van naar 
geslacht en leeftijd uitgesplitste gegevens 
en met inachtneming van de Eurostat-
studie over de meting van materiële 
deprivatie in de Unie - inzake de meest 
behoeftigen die hebben geprofiteerd van 
het operationeel programma en met 
evaluaties en een toetsing van alle 
beleidsmaatregelen met betrekking tot 
hun verschillende effecten op vrouwen en 
mannen tijdens de 
programmeringsperiode. De 
verantwoordelijkheden van de lidstaten en 
de Commissie in dit verband moeten 
worden gespecificeerd.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) Er moet worden voorzien in een
passend niveau voor medefinanciering van 
de operationele programma's door het 
Fonds, teneinde solidariteit te tonen en 
ervoor te zorgen dat de middelen van de 
Unie een multiplicatoreffect hebben, 
terwijl rekening moet worden gehouden 
met de situatie van lidstaten die met 
tijdelijke budgettaire problemen kampen.

Amendement 19
Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 1
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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 in 
samenwerking met de partnerorganisaties 
en door die nationale autoriteiten zijn 
goedgekeurd;

Motivering

Teneinde de doeltreffendheid te bevorderen, moet gezorgd worden voor meer duidelijkheid en 
een intensievere dialoog tussen de nationale bevoegde autoriteiten en de partnerorganisaties.

Amendement 20
Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – 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), 
zijn geselecteerd door de beheersautoriteit;

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

Motivering

Voedsel is de belangrijkste basisbehoefte die de partnerorganisaties en lidstaten in staat stelt 
in contact te treden met de mensen die van het sociale leven zijn uitgesloten. Dit is de beste 
manier om de doeltreffendheid van het Fonds te garanderen.
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

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 op zodanige wijze dat de 
nationale beleidsmaatregelen voor 
armoedebestrijding die gericht zijn op het 
verminderen van hun onafhankelijkheid 
en het bevorderen van de uitoefening van 
hun grondrechten, daarmee worden 
aangevuld en niet vervangen, draagt het 
Fonds bij tot de verwezenlijking van het 
specifieke doel van verlichting en 
uitbanning van de ergste vormen van 
armoede in de Unie. Dit doel wordt 
afgemeten aan het aantal personen dat door 
het Fonds wordt geholpen en aan de 
kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling 
van de structurele verbeteringen voor de 
eindontvangers, uitgesplitst naar geslacht 
en leeftijd, dankzij deze hulp. Het Fonds 
stimuleert plaatselijke en regionale 
voedselvoorzieningsketens ten gunste van 
de meest behoeftigen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het Fonds wordt beoogd om 
gedurende de uitvoeringsperiode de 
afhankelijkheid onder begunstigden van 
rechtstreekse niet-financiële bijstand van 
de Unie zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, 
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geleidelijk te verminderen.

Amendement 23

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 kan, op verzoek van een 
lidstaat, nationale regelingen
ondersteunen, op grond waarvan 
levensmiddelen, kleding en 
basisconsumptiegoederen voor persoonlijk 
gebruik via door de lidstaten geselecteerde 
partnerorganisaties worden verdeeld onder 
de meest behoeftigen, met name onder 
dak- of thuislozen en kinderen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
specifieke behoeften van vrouwen, 
mannen en kinderen alsmede met die van 
mensen met een handicap, en waarin 
regionale en plaatselijke overheden een 
rol spelen.

Amendement 24

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, op verzoek van een 
lidstaat, maatregelen ondersteunen die 
bijdragen tot de sociale inclusie van de 
meest behoeftigen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de tijdens de actieve 
betrokkenheid vastgestelde specifieke 
behoeften van deze mannen en vrouwen.

Amendement 25
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De Commissie, de lidstaten en de 
partnerorganisaties dragen in elk stadium 
van de distributieketen bij aan de 
bestrijding van voedselverspilling. Het 
Fonds kan begunstigden bijstand 
verlenen zodat zij meer of doeltreffender 
gebruik kunnen maken van plaatselijke 
voorzieningsketens, waarmee 
voedselverspilling wordt voorkomen en de 
onafhankelijk van het Fonds opererende 
voedselverstrekking aan de meest 
behoeftigen wordt vergroot.

Amendement 26
Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Het Fonds kan acties en 
maatregelen ondersteunen die erop 
gericht zijn de toegang van 
eindontvangers tot plaatselijke 
voorzieningsketens te verbreden en te 
verbeteren, ook met behulp van bonnen of 
andere mechanismen, voedselverspilling 
tegen te gaan en, onder meer in 
samenwerking met plaatselijke scholen en 
media, voorlichtings- en 
onderwijscampagnes in gang te zetten 
waarbij in de eerste plaats vrouwen 
moeten worden betrokken vanwege hun 
strategische rol.
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Amendement 27

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, waarbij rekening wordt 
gehouden met het genderperspectief, met 
name door vrouwenorganisaties een rol te 
geven. De lidstaten die niet aan dit Fonds 
deelnemen, worden aangemoedigd samen 
te werken op het gebied van de 
verspreiding van goede praktijken.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De Commissie en de lidstaten zien, met 
name door toezicht, rapportage en 
evaluatie, toe op de doeltreffendheid van 
het Fonds.

(8) De Commissie en de lidstaten zien, met 
name door toezicht, rapportage en 
evaluatie op basis waarvan naar geslacht 
en naar leeftijd uitgesplitste indicatoren 
worden verkregen, toe op de 
doeltreffendheid van het Fonds.

Amendement 29

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 

(10) De Commissie en de lidstaten 
garanderen dat de gelijkheid van mannen 
en vrouwen en de integratie van het 
genderperspectief bevorderd worden in elk 
stadium van de uitvoering van het Fonds, 
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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.

met inbegrip van de ex post evaluatie. 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.

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bevolking die te kampen heeft met 
ernstige materiële deprivatie;

(a) de bevolking die te kampen heeft met 
ernstige materiële deprivatie als 
percentage van de totale bevolking, 
uitgesplitst naar geslacht;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie houdt rekening met de 
mate van afhankelijkheid onder de meest 
behoeftigen van programma's voor 
voedselverstrekking van de Unie ten 
behoeve van de meest behoeftigen als 
gevolg van de deelname van de lidstaten 
aan programma's in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de 
Raad, Verordening (EG) nr. 1234/2007 
van de Raad of Verordening (EU) nr. 
121/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad.
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) een strategie waarin wordt 
uiteengezet op welke manier de 
ontwikkeling van plaatselijke en regionale 
voedselvoorzieningsketens ten gunste van 
de meest behoeftigen door middel van de 
steunmaatregelen wordt ondersteund,

Amendement 33
Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) een beschrijving van de personen 
waarop het programma bij voorkeur 
wordt afgestemd, waarbij rekening wordt
gehouden met de specifieke plaatselijke 
en/of maatschappelijke behoeften, onder 
meer in het licht van een gedifferentieerde 
verdeling in functie van de leeftijd en het 
geslacht van de meest behoeftigen;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) een strategie waarin wordt 
uiteengezet op welke manier gedurende de 
uitvoeringsperiode een geleidelijke 
afname kan worden bereikt van de 
afhankelijkheid onder de begunstigden 
van de bijstand zoals bedoeld in artikel 4, 
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lid 1, van aankopen op de markt;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Operationele programma's worden 
opgesteld door de lidstaten of door een 
door hen aangewezen autoriteit in 
samenwerking met de bevoegde regionale, 
lokale en andere overheden, instanties die 
het maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen en instanties die 
gelijkheid en non-discriminatie 
bevorderen.

2. Operationele programma's worden 
opgesteld door de lidstaten of door een 
door hen aangewezen autoriteit in 
samenwerking met de bevoegde regionale, 
lokale en andere overheden, instanties die 
het maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen en instanties die 
gelijkheid en non-discriminatie 
bevorderen, met als doel de procedures, 
doelstellingen en verwachte resultaten 
met betrekking tot armoedebestrijding te 
verduidelijken, waarbij rekening wordt 
gehouden met territoriale, 
maatschappelijke, generatie- en 
genderverschillen. De lidstaten zorgen 
ervoor dat de operationele programma's 
nauw verwant zijn aan nationale
beleidsmaatregelen voor sociale inclusie 
en aan de bestrijding van de toenemende 
armoede onder vrouwen en onder 
etnische minderheden.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen het jaarverslag over 
de uitvoering op volgens het door de 
Commissie vastgestelde model, met 
inbegrip van de lijst van 
gemeenschappelijke input- en 
outputindicatoren.

2. De lidstaten stellen het jaarverslag over 
de uitvoering op volgens het door de 
Commissie vastgestelde model, met 
inbegrip van de lijst van 
gemeenschappelijke input- en 
outputindicatoren. 
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Deze indicatoren omvatten:
a) recente veranderingen in de uitgaven 
voor sociaal beleid inzake de aanpak van 
ernstige materiële deprivatie, zowel in 
absolute termen, met betrekking tot het 
bbp, als met betrekking tot de totale 
overheidsuitgaven;
b) recente veranderingen in de sociale 
wetgeving betreffende de toegang tot 
financiering voor ernstige materiële 
deprivatie.

Motivering

Om te voorkomen dat een lidstaat dit Fonds gebruikt om zich te onttrekken aan zijn 
verantwoordelijkheden op het gebied van sociaal beleid, is het essentieel dat de Commissie 
kan beoordelen op welke wijze dit Fonds van invloed is op het beleid van een lidstaat inzake 
de aanpak van ernstige materiële deprivatie.

Amendement 37
Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verstrekken de nodige 
middelen om evaluaties uit te voeren en 
zorgen voor procedures voor het 
produceren en verzamelen van de voor de 
evaluaties vereiste gegevens, waaronder 
gegevens over de in artikel 11 bedoelde 
gemeenschappelijke indicatoren.

1. De lidstaten verstrekken de nodige 
middelen om evaluaties uit te voeren en 
zorgen voor procedures voor het 
produceren en verzamelen van de voor de 
evaluaties vereiste, naar gender en leeftijd 
uitgesplitste gegevens, waaronder 
gegevens over de in artikel 11 bedoelde 
gemeenschappelijke indicatoren.

Amendement 38
Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de bijdrage van de 
partnerorganisaties, nationale regelingen, 
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begunstigden en intermediaire instanties, 
teneinde alle instanties in beeld te 
brengen die bij het Fonds betrokken zijn, 
hun ervaringen met dit type steun te 
omschrijven en de doelstellingen te 
specificeren die zij met hun deelname aan 
het Fonds nastreven;  

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de bijdrage aan de doelstelling van 
gelijkheid van mannen en vrouwen en een 
beoordeling van de vraag of het 
genderperspectief op passende wijze is 
geïntegreerd;

Amendement 40

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 2015 en 
2021 een gestructureerd onderzoek naar de 
eindontvangers met naar geslacht 
gedifferentieerde gegevens 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.
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Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De levensmiddelen en de goederen voor de 
eindontvangers en faciliteiten om 
maatregelen te nemen zoals bedoeld in 
artikel 4, lid 2, onder a), kunnen door de 
partnerorganisaties zelf worden 
aangekocht.

Amendement 42
Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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 ter 
aanvulling van de middelen van het 
Fonds, zonder dat de gebruikskosten 
worden afgetrokken van de toegewezen 
kredieten.
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Motivering

De interventievoorraden moeten, in voorkomend geval, worden toegevoegd aan de 
toegewezen middelen en mogen er niet van worden afgetrokken, teneinde de 
partnerorganisaties voorspelbaarheid van de toegewezen kredieten te garanderen.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Begunstigden moeten doeltreffend 
en optimaal gebruik kunnen maken van 
fondsen van de Unie die zich inzetten voor 
armoedebestrijding, zoals het ESF en het 
uit hoofde van artikel 1 opgerichte Fonds, 
zonder hierbij acties dubbel te 
financieren.

Motivering

Organisaties die gebruikmaken van het MDP (programma voor de voedselverstrekking aan 
de meest behoeftigen) kunnen daarnaast maatregelen treffen die door het ESF worden 
gefinancierd, zoals maatregelen met betrekking tot opleiding of zorg. Dit moet mogelijk 
blijven zolang het niet tot dubbele financiering leidt. Het is van belang om de begunstigden in 
dit verband bij te staan.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) kosten die worden gedragen door 
overheidsorganen of partnerorganisaties 
die gericht zijn op de versterking van 
plaatselijke voedselvoorzieningsketens;
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Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de kosten van de aankoop van 
levensmiddelen of 
basisconsumptiegoederen, inclusief 
kleding, voor persoonlijk gebruik van
eindontvangers;

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) wanneer een publiekrechtelijke 
instantie levensmiddelen of 
basisconsumptiegoederen, inclusief 
kleding, voor persoonlijk gebruik van
eindontvangers 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;

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de kosten van sociale-
inclusieactiviteiten die zijn verricht en 
aangemeld door de partnerorganisaties die 
rechtstreeks materiële bijstand verlenen 
aan de meest behoeftigen ter hoogte van 

(d) de kosten van sociale-
inclusieactiviteiten die zijn verricht en 
aangemeld door de partnerorganisaties die 
rechtstreeks materiële bijstand verlenen 
aan de meest behoeftigen;
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een vast tarief van 5 % van de onder a) 
bedoelde kosten;
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