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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. Fattigdommen blandt 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 relation til, at familien får noget at spise. 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 tages hensyn til nogle af de vigtigste forbehold, som 
medlemsstater, der er modstandere af, at programmet ophører, har fremsat i Rådet. 

Fordelingen mellem medlemsstaterne
Under det nuværende program modtager 19 medlemsstater hvert år 500 mio. EUR i støtte. For 
perioden 2014-2020 foreslog Kommissionen, at der blev afsat 2,5 mia. til den nye fond. Rådet 
reducerede dette beløb til 2,1 mia. i forbindelse med FFR-forhandlingerne i skrivende stund, 
hvilket udgør en betydelig reduktion. Ifølge det nuværende forslag er alle medlemsstater 
forpligtet til at deltage, hvilket betyder, at de reducerede midler vil blive fordelt mere 
sparsomt, og 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, vil også 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 ansvar for, at mange 
medlemsstater for øjeblikket er afhængige af EU's fødevarehjælp: 

Medlemsstaterne bør ikke være forpligtet 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 vækstniveauerne i medlemsstaterne 
for at sikre, at fonden hovedsageligt tilgodeser de personer, der har størst behov for støtte.
Medlemsstater, der i princippet modsætter sig fonden, vil ikke blive tvunget til at deltage mod 
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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 mulighed for 
forsyning af 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 virksomheder, 
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 bidragydere 
af fødevarer og økonomiske midler. Dermed opfyldes to mål, 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 blive forøget, hvis fonden sigter mod gradvist at reducere 
afhængigheden af direkte EU-fødevarehjælp og undgå, at der skabes nye 
afhængighedsstrukturer. Hjælpeorganisationer kan modtage hjælp til alle faciliteter, 
materialer og anden støtte, som de har behov for med hensyn til gradvist at skifte til lokale 
fødevareforsyningskæder, såsom supermarkeder, virksomheder, landmænd osv., således at de 
socialt dårligst stillede personer ikke afskæres fra at modtage fødevarehjælp, hverken nu eller 
i fremtiden.

Kohærens med bekæmpelse af strukturel fattigdom
Det afgørende 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 sammen med ESF-midler, 
idet dobbeltfinansiering af de samme bistandsaktiviteter undgås. 

ÆNDRINGSFORSLAG

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:



PA\925421DA.doc 5/20 PE504.192v01-00

DA

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) Antallet af personer, som lider 
materielle eller endog alvorlige materielle 
afsavn i Unionen er stigende, og disse 
personer er ofte så udstødte, at de ikke kan 
drage fordel af 
aktiveringsforanstaltningerne under 
forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig 
under forordning (EU) nr. […ESF], og 
denne udvikling er i strid med de 
målsætninger, der er opstillet i EU's 
strategi for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Medlemsstaterne og Kommissionen 
sikrer ligestilling mellem mænd og 
kvinder og sammenhængende integrering 
af kønsaspektet på alle stadier i 
udarbejdelsen, planlægningen og 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af FSR-fondene med 
metoder til vurdering af kønsbudgettering.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Fonden bør undgå at skabe nye 
strukturer for afhængighed i relation til 
de personer, som modtager hjælp som 
defineret i artikel 4, stk. 1. 

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Under hensyntagen til nationale 
løsningsmodeller er det valgfrit for 
medlemsstaterne at deltage i fonden.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) For at forbedre kvaliteten og 
udformningen af det enkelte operationelle 
program og evaluere fondens effektivitet 
og virkning bør der gennemføres 
forhåndsevalueringer og efterfølgende 
evalueringer. Disse evalueringer bør 
suppleres af undersøgelser, herunder data 
opdelt efter køn, om de socialt dårligst 
stillede personer, som har modtaget bistand 
under det operationelle program, og af 
evalueringer og 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.

Or. en
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Ændringsforslag 9

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, at 
EU-midlerne udbetales på solidarisk vis og
udøver en løftestangseffekt, samtidig med 
at der tages hensyn til medlemsstater med 
midlertidige budgetproblemer.

Or. en

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) "medlemsstat": en medlemsstat, der 
har valgt at deltage i fonden

Or. en

Begrundelse

Fonden bør ikke gribe ind i national praksis, der for øjeblikket fungerer godt, uden 
medlemsstatens godkendelse. 

Ændringsforslag 11

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 

Fonden fremmer social samhørighed i 
Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen 
af målet for bekæmpelse af fattigdom, 
nemlig at bringe mindst 20 millioner 
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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.

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. Opfyldelsen af dette mål 
vurderes på grundlag af antallet af 
personer, som modtager bistand fra fonden, 
og ved kvalitativ og kvantitativ vurdering 
af de strukturmæssige forbedringer for 
støttemodtagerne, opdelt efter køn.
Fonden fremmer lokale og regionale 
fødevareforsyningskæder til fordel for de 
socialt dårligst stillede personer.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Fonden skal gradvist reducere 
støttemodtagernes afhængighed af 
direkte, ikke-finansiel bistand fra 
Unionen som anført i artikel 4, stk. 1, i 
løbet af gennemførelsesperioden. 

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fonden støtter nationale ordninger for 
uddeling af fødevarer og elementære 

1. Fonden kan efter anmodning fra en 
medlemsstat støtte nationale ordninger for 
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forbrugsgoder til personlig brug for 
hjemløse eller for børn til de socialt 
dårligst stillede personer via 
partnerorganisationer, som er udvalgt af 
medlemsstaterne.

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, idet der tages hensyn til 
kvinder og mænds specifikke behov.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fonden kan yde bistand til 
støttemodtagerne med det formål at gøre 
mere brug af eller gøre mere effektiv brug 
af lokale forsyningskæder og dermed 
forhindre fødevarespild og øge 
forsyningen af fødevarer til de socialt 
dårligst stillede personer, der modtager 
støtte fra fonden.

Or. en
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Fonden fremmer gensidig læring, 
netværksarbejde og udbredelse af god 
praksis, herunder kønsaspektet, på 
området ikke-finansiel bistand til de socialt 
dårligst stillede personer. Medlemsstater, 
der ikke deltager i denne fond, bør 
tilskyndes til at samarbejde på området 
for formidling af god praksis.

Or. en

Ændringsforslag 17

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, herunder kønsspecifikke 
indikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer, at ligestilling mellem mænd og 
kvinder og integrering af kønsaspektet 
fremmes i de forskellige 
gennemførelsesfaser i forbindelse med 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om den 
årlige fordeling af de samlede midler pr. 
medlemsstat blandt de medlemsstater, der 
har anmodet om at deltage, i 
overensstemmelse med artikel 84, stk. 5, i 
forordning (EU) nr. … (CPR), jf. dog stk. 4 
i nærværende artikel, på grundlag af
følgende indikatorer, som er fastlagt af 
Eurostat:

Or. en

Ændringsforslag 20

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

Or. en
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Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(b) seneste ændring i den andel af 
befolkningen, som lever i husstande med 
meget lav arbejdsintensitet.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle medlemsstater forelægger et 
operationelt program for Kommissionen, 

1. Alle deltagende medlemsstater, der 
anmoder om at gøre brug af fonden,
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som dækker perioden fra den 1. januar 
2014 til den 31. december 2020, senest tre 
måneder efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning, og som indeholder følgende:

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

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 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

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 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.

Or. en
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Ændringsforslag 26

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. Medlemsstaterne 
sikrer, at det operationelle program er 
nøje forbundet med nationale politikker 
for social integration og bekæmpelse af 
den øgede fattigdom blandt kvinder.

Or. en

Ændringsforslag 27

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) seneste ændringer i udgifterne til 
socialpolitik, idet store materielle afsavn 
både i absolutte tal, i forhold til BNP og i 
relation til de samlede offentlige udgifter 
behandles
(b) seneste ændringer i lovgivningen om 
socialpolitik, idet adgangen til støtte i 
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forbindelse med store materielle afsavn 
behandles.

Or. en

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 
fastslå denne fonds indvirkning på en medlemsstats politik for at behandle store materielle 
afsavn.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 29

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.

(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.

Or. en
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra a og b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

(a) 60 % af de offentlige udgifter
(b) 85 % af de offentlige udgifter i tilfælde 
af støtte i medlemsstater, der er berettiget 
til støtte fra den europæiske finansielle 
stabilitetsfacilitet (EFSF), den europæiske 
stabilitetsmekanisme (ESM) eller Den 
Europæiske Socialfond (ESF).

Or. en

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fødevarer og varer til hjemløse eller til 
børn samt faciliteter, der er nødvendige til 
gennemførelse af de i artikel 4, stk. 2, litra 
a), omhandlede foranstaltninger, kan 
indkøbes af partnerorganisationerne selv.

Or. en



PA\925421DA.doc 19/20 PE504.192v01-00

DA

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Støttemodtagerne bør være i stand til 
at gøre effektiv og optimal brug af EU's 
fonde til bekæmpelse af fattigdom, f.eks. 
ESF og den i henhold til artikel 1 
oprettede fond, idet dobbeltfinansiering af 
foranstaltninger undgås.

Or. en

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 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udgifters støtteberettigelse Udgifters støtteberettigelse

(-k) udgifter, der afholdes af offentlige 
organer eller partnerorganisationer, og 
som vedrører styrkelse af lokale 
fødevareforsyningskæder 

Or. en
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Ændringsforslag 34

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

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

Or. en


