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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Et nationalt overvågningsudvalg

Medlemsstaterne nedsætter et 
overvågningsudvalg for at sikre en 
effektiv og optimal gennemførelse af 
fonden og det operationelle program.  Det 
nationale overvågningsudvalg består af de 
nationale, regionale og lokale 
myndigheder samt andre kompetente 
myndigheder, af alle 
partnerorganisationer og 
civilsamfundsorganisationer eller -
organer, der bekæmper fattigdom, samt 
civilsamfundsorganisationer eller -
organer der bekæmper 
forskelsbehandling.

Or. fr

Ændringsforslag 2
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I overensstemmelse med (1) Levering af fødevarer og 
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konklusionerne fra mødet i Det Europæiske 
Råd den 17. juni 2010, hvorved EU-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst blev vedtaget, har Unionen 
og medlemsstaterne sat sig som mål, at 
bringe mindst 20 millioner mennesker uden 
for risiko for fattigdom og social 
udstødelse inden 2020.

landbrugsprodukter er af stor værdi og til 
stor hjælp for de socialt dårligst stillede, 
og Union og medlemsstaterne har i 
overensstemmelse med konklusionerne fra 
mødet i Det Europæiske Råd den 17. juni 
2010, hvorved EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
blev vedtaget, sat sig som mål at bringe 
mindst 20 millioner mennesker uden for 
risiko for fattigdom og social udstødelse 
inden 2020.

Or. fr

Ændringsforslag 3
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Efter den særligt hårde vinter i 1986-
1987 traf Fællesskabet i flere måneder 
foranstaltninger, der bl.a. bestod i 
levering af visse fødevarer til velgørende 
organisationer til uddeling til de socialt 
dårligst stillede, og der blev vedtaget 
regler med henblik på at gøre en sådan 
bistand permanent. 

Or. fr

Ændringsforslag 4
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Den 29. oktober 1992 blev EU's 
hjælpeprogram for de dårligst stillede 
sikret ved en gennemførelsesforordning. 
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Or. fr

Ændringsforslag 5
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) EU-Domstolen tvang med sin dom af 
13. april 2011 Kommissionen til at afslutte 
hjælpeprogrammet i sin daværende form, 
idet den annullerede de bestemmelser i 
forordningen, der tillod direkte opkøb på 
markedet. 

Or. fr

Ændringsforslag 6
Younous Omarjee

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 og fødevaremæssige eller endog 
alvorlige materielle og fødevaremæssige
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].

Or. fr

Ændringsforslag 7
Younous Omarjee
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Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I 2010 var mere end en fjerdedel af 
europæerne (119,6 mio.) i risiko for 
fattigdom eller social udstødelse i
Unionen. Dette er næsten 4 mio. flere end 
i 2009. Ud af de 119, 6 mio. personer var 
18 mio. næsten dagligt afhængige af 
fødevarepakker eller gratis måltider fra 
frivillige hjælpeorganisationer.

Or. fr

Ændringsforslag 8
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") bør styrke den sociale 
samhørighed og dermed bidrage til at 
reducere fattigdommen i Unionen ved at 
støtte nationale ordninger, som yder ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer med henblik på at 
afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og 
materielle afsavn hos børn.

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (i det følgende 
benævnt "fonden") har til formål at styrke 
den sociale samhørighed og dermed 
bidrage til at reducere fattigdommen i 
Unionen ved at støtte nationale ordninger, 
som yder ikke-finansiel bistand til de 
socialt dårligst stillede personer med 
henblik på at afhjælpe fødevaremangel, 
hjemløshed og materielle afsavn hos børn.

Or. fr

Ændringsforslag 9
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at 
de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 
angår sikkerheden af de varer, som uddeles 
til de socialt dårligst stillede personer.

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at 
de støttede operationer overholder 
bestemmelserne i gældende EU-ret og 
national lovgivning, navnlig for så vidt 
angår sikkerheden og kvaliteten af de 
varer, som uddeles til de socialt dårligst 
stillede personer.

Or. fr

Ændringsforslag 10
Younous Omarjee

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 den fattigdom og materielle 
afsavn, som findes i de enkelte 
medlemsstater, under hensyntagen til det 
antal personer i den enkelte medlemsstat, 
der kan betragtes som de socialt dårligst 
stillede, og under hensyntagen til de 
ressourcer, der var tildelt de 
medlemsstater, der deltog i programmet 
for uddeling af fødevarer.

Or. fr

Ændringsforslag 11
Younous Omarjee
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Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 12
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Udveksling af erfaringer og bedste 
praksis er forbundet med betydelig 
merværdi, og Kommissionen bør fremme 
en sådan udveksling.

(10) (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 13
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Ensartede og rimelige regler for 
støtteberettigelsesperioden, operationerne 
og fondens udgifter bør finde anvendelse i 
hele Unionen. Kriterierne for 
støtteberettigelse bør afspejle den særlige 
karakter af fondens mål og målgrupper, 
bl.a. gennem fastsættelse af passende 
kriterier for, hvilke operationer og 
støtteformer der er berettigede til støtte, 
samt regler og betingelser for refusion.

(16) Ensartede, enkle og rimelige regler for 
støtteberettigelsesperioden, operationerne 
og fondens udgifter bør finde anvendelse i 
hele Unionen. Kriterierne for 
støtteberettigelse bør afspejle den særlige 
karakter af fondens mål og målgrupper, 
bl.a. gennem fastsættelse af passende og 
forenklede kriterier for, hvilke operationer 
og støtteformer der er berettigede til støtte, 
samt regler og betingelser for refusion.

Or. fr

Ændringsforslag 14
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) [Forslag til] Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter
(fusionsmarkedsordningsforordningen) 
foreskriver, at produkter, der opkøbes ved 
offentlig intervention, kan stilles til 
rådighed for programmet for uddeling af 
fødevarer til de socialt dårligst stillede 
personer i Unionen, hvis det er tilladt 
under det pågældende program. I 
betragtning af at anvendelse, forarbejdning 
eller salg af varer fra disse lagre alt efter 
omstændighederne kan være den 
økonomiske mest fordelagtige mulighed 
for at tilvejebringe fødevarer, er det 
hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i 
denne forordning. Beløbene fra 
transaktioner vedrørende lagrene bør 
anvendes til fordel for de socialt dårligst 
stillede og må ikke føre til en svækkelse af 
medlemsstaternes forpligtelse til 
medfinansiering af programmet. For at 

(17) [Forslag til] Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter
(fusionsmarkedsordningsforordningen) 
foreskriver, at produkter, der opkøbes ved 
offentlig intervention, kan stilles til 
rådighed for programmet for uddeling af 
fødevarer til de socialt dårligst stillede 
personer i Unionen. I betragtning af at 
anvendelse, forarbejdning eller salg af 
varer fra disse lagre alt efter 
omstændighederne fortsat er en 
fordelagtig mulighed for at tilvejebringe 
fødevarer, er det hensigtsmæssigt at åbne 
mulighed herfor i denne forordning.
Beløbene fra transaktioner vedrørende 
lagrene bør anvendes til fordel for de 
socialt dårligst stillede. For at sikre den 
mest effektive anvendelse af 
interventionslagrene bør Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 19, litra e), i 
forordning (EU) nr. [CMO] vedtage 
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sikre den mest effektive anvendelse af 
interventionslagrene og produkterne heri
bør Kommissionen i overensstemmelse 
med artikel 19, litra e), i forordning (EU) 
nr. [CMO] vedtage 
gennemførelsesretsakter, som fastlægger 
procedurerne for anvendelse, forarbejdning
og salg af produkterne i 
interventionslagrene med henblik på 
programmet for de socialt dårligst stillede.

gennemførelsesretsakter, som fastlægger 
procedurerne for anvendelse, 
forarbejdning, salg til en fordelagtig pris 
og/eller donation af produkterne i 
interventionslagrene med henblik på 
programmet for de socialt dårligst stillede.

Or. fr

Ændringsforslag 15
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) For at sikre bred støtte til de socialt 
dårligst stillede bør medlemsstaterne 
sørge for at fjerne eventuelle hindringer 
for virksomheders donation af fødevarer 
og andre basale fornødenheder til 
almennyttige organisationer, hvis 
hovedaktivitet består i at hjælpe de 
dårligst stillede.

Or. fr

Ændringsforslag 16
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Forvaltningsmyndigheden har 
hovedansvaret for en effektiv 
gennemførelse af fonden, og den varetager 
i den forbindelse en lang række funktioner 

(22) Forvaltningsmyndigheden har 
hovedansvaret for en effektiv 
gennemførelse af fonden på en måde, der 
er så enkel som mulig for 
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vedrørende forvaltning og overvågning af 
det operationelle program, finansiel 
forvaltning og kontrol samt 
projektudvælgelse. Dens ansvarsområder 
og funktioner bør fastsættes.

modtagerorganisationerne, og den 
varetager i den forbindelse en lang række 
funktioner vedrørende forvaltning og 
overvågning af det operationelle program, 
finansiel forvaltning og kontrol samt 
projektudvælgelse. Dens ansvarsområder 
og funktioner bør fastsættes.

Or. fr

Ændringsforslag 17
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Attesteringsmyndigheden bør 
udarbejde betalingsanmodninger og 
forelægge dem for Kommissionen. Den bør 
udarbejde årsregnskaberne, attestere, at 
årsregnskaberne er fuldstændige, nøjagtige 
og pålidelige, og at udgifterne angivet i 
regnskaberne er i overensstemmelse med 
de gældende EU-regler og nationale regler. 
Dens ansvarsområder og funktioner bør 
fastsættes.

(23) Attesteringsmyndigheden bør 
udarbejde betalingsanmodninger og 
forelægge dem for Kommissionen. Den bør 
udarbejde årsregnskaberne, attestere, at 
årsregnskaberne er fuldstændige, nøjagtige 
og pålidelige, og at udgifterne angivet i 
regnskaberne er i overensstemmelse med 
de gældende EU-regler og nationale regler. 
Attesteringsmyndigheden sikrer, at der 
ikke pålægges modtagerorganisationerne 
overdrevent omfattende, komplicerede 
eller besværlige begrænsninger. Dens 
ansvarsområder og funktioner bør 
fastsættes.

Or. fr

Ændringsforslag 18
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Revisionsmyndigheden bør sikre, at (24) Revisionsmyndigheden bør sikre, at 
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der foretages revision af forvaltnings- og 
kontrolsystemerne, af et passende udsnit af 
operationer og af årsregnskaberne. Dens 
ansvarsområder og funktioner bør 
fastsættes.

der foretages revision af forvaltnings- og 
kontrolsystemerne, af et fornuftigt udsnit 
af operationer og af årsregnskaberne. Den 
sikrer endvidere, at forvaltnings- og 
kontrolsystemerne er så ligetil som muligt 
for modtagerorganisationerne. Dens 
ansvarsområder og funktioner bør 
fastsættes.

Or. fr

Ændringsforslag 19
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Uden at Kommissionens beføjelser 
vedrørende finanskontrol indskrænkes, bør 
der sikres samarbejde mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen inden 
for rammerne af denne forordning, og der 
bør fastsættes kriterier, som gør det muligt 
for Kommissionen som led i sin strategi for 
kontrol af nationale systemer at fastlægge, 
hvilket sikkerhedsniveau den kan opnå hos 
de nationale revisionsorganer.

(25) Uden at Kommissionens beføjelser 
vedrørende finanskontrol indskrænkes, bør 
der sikres samarbejde mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen inden 
for rammerne af denne forordning, og der 
bør fastsættes kriterier, som gør det muligt 
for Kommissionen som led i sin strategi for 
kontrol af nationale systemer at fastlægge, 
hvilket sikkerhedsniveau den kan opnå hos 
de nationale revisionsorganer. I 
betragtning af fonden art og af, at dens 
partnerorganisationer for de flestes 
vedkommende er frivillige 
hjælpeorganisationer, bør Kommissionen 
sikre, at sikkerhedsniveauet ikke lægger 
yderligere begrænsninger på 
partnerorganisationerne.

Or. fr

Ændringsforslag 20
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 27
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) EU-budgetforpligtelserne bør indgås 
årligt. For at sikre effektiv 
programforvaltning skal der fastlægges 
fælles regler for anmodninger om 
mellemliggende betalinger, betaling af den 
årlige saldo og den endelige saldo.

(27) EU-budgetforpligtelserne bør indgås 
årligt. For at sikre effektiv 
programforvaltning skal der fastlægges 
fælles enkle regler for anmodninger om 
mellemliggende betalinger, betaling af den 
årlige saldo og den endelige saldo.

Or. fr

Ændringsforslag 21
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Med henblik på at sikre, at udgifter, 
der finansieres af EU-budgettet i et givet 
finansår, anvendes i overensstemmelse 
med de gældende regler, bør der opstilles 
passende rammer for den årlige 
gennemgang og godkendelse af 
regnskaberne. I henhold til sådanne 
rammer bør de udpegede organer for hvert 
operationelt program forelægge 
Kommissionen en forvaltningserklæring 
ledsaget af et attesteret årsregnskab, en 
årlig oversigt over de endelige 
revisionsrapporter og udførte kontroller og 
en uafhængig revisionsudtalelse og 
kontrolrapport.

(32) Med henblik på at sikre, at udgifter, 
der finansieres af EU-budgettet i et givet 
finansår, anvendes i overensstemmelse 
med de gældende regler, bør der opstilles 
passende og enkle rammer for den årlige 
gennemgang og godkendelse af 
regnskaberne. I henhold til sådanne 
rammer bør de udpegede organer for hvert 
operationelt program forelægge 
Kommissionen en forvaltningserklæring 
ledsaget af et attesteret årsregnskab, en 
årlig oversigt over de endelige 
revisionsrapporter og udførte kontroller og 
en uafhængig revisionsudtalelse og 
kontrolrapport.

Or. fr

Ændringsforslag 22
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 35
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Hyppigheden af revisioner af 
operationer bør stå i et rimeligt forhold til 
størrelsen af EU-støtten fra fonden. 
Antallet af revisioner bør nedsættes, hvis 
de samlede støtteberettigede udgifter til en 
operation ikke overstiger 100 000 EUR. 
Det bør dog være muligt at foretage 
revisioner på et hvilket som helst tidspunkt, 
hvis der er bevis for en uregelmæssighed 
eller svig eller som led i en 
revisionsstikprøve. For at sikre, at niveauet 
for Kommissionens revisioner står i et 
rimeligt forhold til risikoen, bør 
Kommissionen kunne reducere sin 
revisionsindsats vedrørende operationelle 
programmer, hvor der ikke er væsentlige 
mangler, eller hvor der ikke er tvivl om 
revisionsmyndighedens pålidelighed. 
Desuden bør omfanget af revisioner fuldt 
ud tage hensyn til fondens mål og
målgruppers karakteristika.

(35) Hyppigheden af revisioner af 
operationer bør stå i et rimeligt forhold til 
størrelsen af EU-støtten fra fonden. 
Antallet af revisioner bør nedsættes, hvis 
de samlede støtteberettigede udgifter til en 
operation ikke overstiger 100 000 EUR. 
Det bør dog være muligt at foretage 
revisioner på et hvilket som helst tidspunkt, 
hvis der er bevis for en uregelmæssighed 
eller svig eller som led i en 
revisionsstikprøve. For at sikre, at niveauet 
for Kommissionens revisioner står i et 
rimeligt forhold til risikoen, bør 
Kommissionen kunne reducere sin 
revisionsindsats vedrørende operationelle 
programmer, hvor der ikke er væsentlige 
mangler, eller hvor der ikke er tvivl om 
revisionsmyndighedens pålidelighed. 
Desuden bør omfanget af revisioner fuldt 
ud tage hensyn til fondens mål, 
målgruppers karakteristika og til 
modtagerorganisationernes frivillige 
karakter.

Or. fr

Ændringsforslag 23
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
gennemførelsesbeføjelserne for så vidt 
angår modellen for årlige og endelige 
gennemførelsesrapporter og listen over 
indikatorer, modellen for den 
strukturerede undersøgelse af de endelige 
modtagere, systemet for elektronisk 
dataudveksling mellem medlemsstaterne 

(40) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
gennemførelsesbeføjelserne for så vidt 
angår modellen for årlige og endelige 
gennemførelsesrapporter og listen over 
indikatorer, systemet for elektronisk 
dataudveksling mellem medlemsstaterne 
og Kommissionen, modellen for 
forvaltningserklæringen, modellerne for 
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og Kommissionen, modellen for 
forvaltningserklæringen, modellerne for 
revisionsstrategien, revisionsudtalelsen og 
den årlige kontrolrapport samt metoden for 
stikprøveudtagning, reglerne for 
anvendelse af data indsamlet under 
revisioner samt modellen for 
betalingsanmodninger, udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

revisionsstrategien, revisionsudtalelsen og 
den årlige kontrolrapport samt metoden for 
stikprøveudtagning, reglerne for 
anvendelse af data indsamlet under 
revisioner samt modellen for 
betalingsanmodninger, udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser. Kommissionen 
bestræber sig på at fastsætte regler, der 
tager behørigt hensyn til den frivillige 
karakter af fondens 
partnerorganisationer.

Or. fr

Ændringsforslag 24
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Denne forordning respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, som navnlig er anerkendt i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder 
respekt for den menneskelige værdighed og 
for privatliv og familieliv, ret til 
beskyttelse af personoplysninger, børns 
rettigheder, ældres rettigheder, ligestilling 
mellem mænd og kvinder og forbud mod 
forskelsbehandling. Denne forordning bør 
anvendes i overensstemmelse med disse 
rettigheder og principper.

(41) Denne forordning respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, som navnlig er anerkendt i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder 
respekt for den menneskelige værdighed og 
for privatliv og familieliv, ret til 
beskyttelse af personoplysninger, børns 
rettigheder, ret til social bistand og bolig,
ældres rettigheder, ligestilling mellem 
mænd og kvinder og forbud mod 
forskelsbehandling. Denne forordning bør 
anvendes i overensstemmelse med disse 
rettigheder og principper.

Or. fr
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Ændringsforslag 25
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42a) Fonden er en del af den indsats, 
som alle medlemsstater i Unionen skal 
foranstalte med henblik på at udrydde 
hjemløshed i overensstemmelse med 
Parlamentets beslutning (B7-0475/2011).

Or. fr

Ændringsforslag 26
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020 Den Europæiske Fond for 
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det 
følgende benævnt "fonden"), og fondens 
mål, anvendelsesområdet for dens støtte, de 
disponible finansielle midler og kriterierne 
for fordelingen af disse midler fastsættes, 
og der fastlægges regler, som er 
nødvendige for at sikre, at fonden fungerer 
effektivt.

1. Ved denne forordning oprettes for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020 Den Europæiske Fond for 
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det 
følgende benævnt "fonden"), og fondens 
mål, anvendelsesområdet for dens støtte, de 
disponible finansielle midler og kriterierne 
for fordelingen af disse midler fastsættes, 
og der fastlægges regler, som er 
nødvendige for at sikre, at fonden fungerer 
effektivt og enkelt.

Or. fr

Ændringsforslag 27
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
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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 de nationale 
kompetente myndigheder fastlægger i tæt 
samarbejde med partnerorganisationerne,
som i første omgang er nationale, 
regionale eller lokale organisationer, der 
arbejder for at uddele fødevarer og 
landbrugsprodukter til de socialt dårligst 
stillede

Or. fr

Ændringsforslag 28
Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 29
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "støttemodtager": et offentligt eller 
privat organ, der har ansvaret for at 
iværksætte eller for at iværksætte og 
gennemføre operationer

(6) "støttemodtager": et offentligt organ 
eller en almennyttig organisation, der har 
ansvaret for at iværksætte eller for at 
iværksætte og gennemføre operationer

Or. fr

Ændringsforslag 30
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) "bemyndiget organ": ethvert offentligt 
eller privat organ, der handler under en 
forvaltnings- eller attesteringsmyndigheds 
ansvar eller udfører opgaver på dennes 
vegne i forhold til støttemodtagere, som 
gennemfører operationer

(9) "bemyndiget organ": ethvert offentligt 
organ eller enhver almennyttig 
organisation, der handler under en 
forvaltnings- eller attesteringsmyndigheds 
ansvar eller udfører opgaver på dennes 
vegne i forhold til støttemodtagere, som 
gennemfører operationer

Or. fr

Ændringsforslag 31
Younous Omarjee

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 støtter nationale ordninger for 
uddeling af sunde fødevarer til de socialt 
dårligst stillede samt af elementære 
forbrugsgoder til personlig brug.  
Uddelingen skal gennemføres af 
partnerorganisationer, der er udvalgt af 
medlemsstaterne, og hvis 
foreningsmæssige og/eller frivillige 
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aktiviteter delvist vedrører distributionen 
af fødevarer og/eller landbrugsprodukter
til de socialt dårligst stillede.

Or. fr

Ændringsforslag 32
Younous Omarjee

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 gennem 
partnerorganisationer støtte 
ledsageforanstaltninger, som supplerer 
uddelingen af fødevarer og varer, og som 
bidrager til social inklusion og til at 
forbedre de socialt dårligst stillede
personers livskvalitet og/eller som har til 
formål at beskytte deres menneskelige 
værdighed.

Or. fr

Ændringsforslag 33
Younous Omarjee

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. De skal også sikre, at det er 
nemt for partnerorganisationer og 
modtagere at anvende fonden.

Or. fr
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Ændringsforslag 34
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen og medlemsstaterne
varetager deres respektive funktioner i 
forbindelse med fonden med henblik på at 
reducere den administrative byrde for 
støttemodtagerne.

9. I betragtning af partner- og/eller 
modtagerorganisationernes 
foreningsmæssige og frivillige karakter 
varetager Kommissionen og 
medlemsstaterne deres respektive 
funktioner i forbindelse med fonden med
konstant fokus på dels at reducere den 
administrative byrde for støttemodtagerne
og dels så vidt muligt at forenkle de regler 
og forvaltningssystemer, som partner-
og/eller modtagerorganisationerne er 
underlagt.

Or. fr

Ændringsforslag 35
Younous Omarjee

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

10. Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer, at ligestilling mellem mænd og 
kvinder og integrering af kønsaspektet 
fremmes i de forskellige 
gennemførelsesfaser i forbindelse med 
gennemførelsen af fonden. Kommissionen 
og medlemsstaterne tager passende skridt 
til at forhindre enhver forskelsbehandling 
på grund af køn, race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering i forbindelse 
med adgang til fonden og til tilhørende 
programmer eller aktioner.

Or. fr
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Ændringsforslag 36
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger fødevarerne og varerne på 
grundlag af objektive kriterier. Der tages 
hensyn til klimatiske og miljømæssige 
forhold i udvælgelseskriterierne for 
fødevarer og varer, hvor det er relevant, 
navnlig med henblik på reduktion af 
fødevarespild.

12. Medlemsstater og støttemodtagere 
udvælger fødevarerne og varerne på 
grundlag af objektive kriterier.
Udvælgelseskriterierne for fødevarer 
prioriterer europæiske produkter. 
Udvælgelseskriterierne for fødevarer 
fastlægges med henblik på at hjælpe de 
endelige støttemodtagere til at spise en 
sund og afbalanceret kost. Der tages 
hensyn til klimatiske og miljømæssige 
forhold i udvælgelseskriterierne for 
fødevarer og varer, hvor det er relevant, 
navnlig med henblik på reduktion af 
fødevarespild.

Or. fr

Ændringsforslag 37
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De samlede midler, der er til rådighed til 
fondenes budgetmæssige forpligtelser i 
perioden 2014-2020, er 2 500 000 000 
EUR i 2011-priser i overensstemmelse 
med den årlige fordeling, der er fastlagt i 
bilag II.

1. De samlede midler, der er til rådighed til
fondenes budgetmæssige forpligtelser i 
perioden 2014-2020, er 5 000 000 000 
EUR i 2011-priser i overensstemmelse 
med den årlige fordeling, der er fastlagt i 
bilag II.

Or. fr
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Ændringsforslag 38
Younous Omarjee

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 er ramt af 
fødevarefattigdom

Or. fr

Ændringsforslag 39
Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 40
Younous Omarjee

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) andel af befolkningen, som lever i 
husstande med meget lav indkomst.

Or. fr

Ændringsforslag 41
Younous Omarjee
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 0,35 % af de samlede midler afsættes til 
teknisk bistand på Kommissionens 
initiativ.

4. Højst 0,35 % af de samlede midler 
afsættes til teknisk bistand på 
Kommissionens initiativ.

Or. fr

Ændringsforslag 42
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle medlemsstater 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:

Alle medlemsstater forelægger senest tre 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden et operationelt program for 
Kommissionen - som er udarbejdet i tæt 
samarbejde med de kompetente regionale, 
lokale og andre myndigheder, tidligere 
støttemodtagende organisationer under 
programmet for uddeling af fødevarer, de 
vigtigste nationale, regionale, lokale og 
andre organisationer, der er involveret i 
uddeling af fødevarer til de socialt dårligst 
stillede samt med organer, der 
repræsenterer civilsamfundet og 
bekæmper forskelsbehandling - som 
dækker perioden fra den 1. januar 2014 til 
den 31. december 2020, og som indeholder 
følgende:

Or. fr

Ændringsforslag 43
Younous Omarjee

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

(a) en udpegning af og en begrundelse for 
udvælgelsen af, hvilke former for
materielle afsavn det operationelle 
program skal afhjælpe, samt en beskrivelse 
af hver enkelt type behandlet materielt
afsavn og de vigtigste karakteristika for og 
mål med uddelingen af fødevarer og varer 
og de ledsageforanstaltninger, der 
gennemføres, under hensyntagen til 
resultaterne af den forhåndsevaluering, 
som gennemføres i henhold til artikel 14

(a) en udpegning af, hvilke former for
fødevaremæssig og/eller materiel afsavn 
det operationelle program skal afhjælpe og
en beskrivelse af disse former for 
fødevaremæssig og/eller materiel afsavn
samt de vigtigste karakteristika for og mål 
med uddelingen af fødevarer, navnlig 
friske landbrugsprodukter som kød, fisk, 
frugt, grønstager, korn, mælkeprodukter
og varer, og de planlagte
ledsageforanstaltninger

Or. fr

Ændringsforslag 44
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en beskrivelse af de(n) modsvarende 
nationale ordning(er) for hver type 
behandlet materielt afsavn

(b) en beskrivelse af de(n) modsvarende 
nationale ordning(er) for hver type 
behandlet fødevaremæssigt og/eller 
materielt afsavn

Or. fr

Ændringsforslag 45
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) en beskrivelse af, hvilke mekanismer 
der anvendes til at fastlægge kriterierne 
for udpegning af de socialt dårligst stillede
personer, om nødvendigt opdelt efter 

(c) en beskrivelse af
udvælgelseskriterierne for 
partnerorganisationer, der tager hensyn
til, at partnerorganisationerne ubetinget 
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behandlet type materielt afsavn skal uddele, direkte eller via andre 
partnerorganisationer, fødevarer til de 
socialt dårligst stillede

Or. fr

Ændringsforslag 46
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) kriterierne for udvælgelse af 
operationer og en beskrivelse af
udvælgelsesmekanismerne, om 
nødvendigt opdelt efter behandlet type 
materielt afsavn

(d) en beskrivelse af det operationelle 
programs gennemførelsesbestemmelser, 
som indeholder udpegning af 
forvaltningsmyndigheden, 
attesteringsmyndigheden, hvis en sådan 
findes, revisionsmyndigheden og det 
organ, hvortil betalinger foretages af 
Kommissionen, samt en beskrivelse af 
overvågningsproceduren

Or. fr

Ændringsforslag 47
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) kriterierne for udvælgelse af 
partnerorganisationerne, om nødvendigt 
opdelt efter behandlet type materielt 
afsavn

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 48
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) en beskrivelse af mekanismerne til 
sikring af komplementaritet med Den 
Europæiske Socialfond

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 49
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) en beskrivelse af det operationelle 
programs gennemførelsesbestemmelser, 
som indeholder udpegning af 
forvaltningsmyndigheden, 
attesteringsmyndigheden, hvis en sådan 
findes, revisionsmyndigheden og det 
organ, hvortil betalinger foretages af 
Kommissionen, samt en beskrivelse af 
overvågningsproceduren

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 50
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) en beskrivelse af de foranstaltninger, 
der træffes for at inddrage kompetente 

(h) en beskrivelse af de foranstaltninger, 
der træffes for at inddrage kompetente 
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regionale, lokale og andre offentlige
myndigheder og organer, som 
repræsenterer civilsamfundet, samt 
organer, som er ansvarlige for at fremme 
ligestilling og ikke-forskelsbehandling, i 
udarbejdelsen af det operationelle program

regionale og lokale myndigheder og andre 
kompetente myndigheder, tidligere 
modtagere af støtte under programmet for 
uddeling af fødevarer, de vigtigste 
organisationer, der er involveret i 
uddeling af fødevarer til de socialt dårligst 
stillede, organer, som repræsenterer 
civilsamfundet, samt organer, som er 
ansvarlige for at fremme ligestilling og 
ikke-forskelsbehandling, i udarbejdelsen af 
det operationelle program

Or. fr

Ændringsforslag 51
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Partnerorganisationerne, der er omhandlet i 
litra e), og som direkte uddeler fødevarer
eller varer, gennemfører selv aktiviteter, 
som supplerer den materielle bistand, og 
som tager sigte på social inklusion af de 
socialt dårligst stillede personer, uanset om 
disse aktiviteter støttes af fonden eller ej.

Partnerorganisationerne, der er omhandlet i 
litra e), og som direkte uddeler fødevarer, 
og dem, der ligeledes uddeler varer, 
gennemfører selv aktiviteter, som supplerer 
den materielle bistand, og som tager sigte 
på social inklusion af de socialt dårligst 
stillede personer, uanset om disse 
aktiviteter støttes af fonden eller ej.

Or. fr

Ændringsforslag 52
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vurderer sammenhængen 
mellem det operationelle program og denne 
forordning og dets bidrag til fondens mål

1. Kommissionen vurderer sammenhængen 
mellem det operationelle program og denne 
forordning og dets bidrag til fondens mål.
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under hensyntagen til den 
forhåndsevaluering, som gennemføres i 
henhold til artikel 14.

Or. fr

Ændringsforslag 53
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger senest tre måneder efter 
forelæggelsen af det operationelle program.
Medlemsstaten forelægger Kommissionen 
alle nødvendige supplerende oplysninger 
og, hvor det er relevant, ændrer det 
foreslåede operationelle program.

2. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger senest to måneder efter 
forelæggelsen af det operationelle program.
Medlemsstaten forelægger Kommissionen 
alle nødvendige supplerende oplysninger 
og, hvor det er relevant, ændrer det 
foreslåede operationelle program.

Or. fr

Ændringsforslag 54
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen godkender ved en 
gennemførelsesretsakt, det operationelle 
program senest seks måneder efter, at 
medlemsstaten formelt har forelagt det, 
forudsat at eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen i overensstemmelse med 
stk. 2 er blevet taget i betragtning på 
tilfredsstillende vis, dog tidligst fra den 
1. januar 2014.

3. Kommissionen godkender ved en 
gennemførelsesretsakt, det operationelle 
program senest tre måneder efter, at 
medlemsstaten formelt har forelagt det, 
forudsat at eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen i overensstemmelse med 
stk. 2 er blevet taget i betragtning på 
tilfredsstillende vis, dog tidligst fra den 
1. januar 2014.

Or. fr
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Ændringsforslag 55
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer oplysningerne i 
henhold til stk. 1 under hensyntagen til den 
begrundelse, som medlemsstaten 
forelægger. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger, og medlemsstaten skal give 
Kommissionen alle nødvendige yderligere 
oplysninger.

2. Kommissionen vurderer oplysningerne i 
henhold til stk. 1 under hensyntagen til den 
begrundelse, som medlemsstaten 
forelægger. Kommissionen kan inden for 
en frist på to måneder fremsætte 
bemærkninger, og medlemsstaten skal give 
Kommissionen alle nødvendige yderligere 
oplysninger.

Or. fr

Ændringsforslag 56
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen godkender ved en 
gennemførelsesretsakt anmodningen om 
ændring af det operationelle program 
senest fem måneder efter, at medlemsstaten 
formelt har forelagt den, forudsat at 
eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen er blevet taget i betragtning 
på tilfredsstillende vis.

3. Kommissionen godkender ved en 
gennemførelsesretsakt anmodningen om 
ændring af det operationelle program 
senest tre måneder efter, at medlemsstaten 
formelt har forelagt den, forudsat at 
eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen er blevet taget i betragtning 
på tilfredsstillende vis.

Or. fr

Ændringsforslag 57
Younous Omarjee
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen etablerer en EU-platform 
med henblik på at lette
erfaringsudveksling, kapacitetsopbygning 
og netværksarbejde samt formidling af 
relevante resultater på området ikke-
finansiel bistand til de socialt dårligst 
stillede personer.

Kommissionen etablerer en EU-platform 
med henblik på at lette udveksling af 
erfaringer og knowhow, 
kapacitetsopbygning og netværksarbejde, 
udbredelse af distributionsnettet til hele 
Unionens område og især de områder i 
hver enkelt medlemsstat, der lider mest 
under fattigdom og udstødelse, udvikling 
af tværnationale og grænseoverskridende 
aktiviteter, samt formidling af relevante og 
innovative resultater inden for uddeling af 
fødevarer og varer til de socialt dårligst 
stillede personer.

Kommissionen skal inden for denne 
platform integrere og forbinde de 
organisationer, der repræsenterer 
partnerorganisationerne på EU-plan, 
samt partner- og 
modtagerorganisationerne i hver 
medlemsstat.
Den opretter og forvalter et offentligt 
websted specielt tilegnet denne platform. 
Dette websted skal bl.a. indeholde en 
præsentation af de forskellige 
partnerorganisationer, deres aktiviteter og 
hvor de opererer i hele Europa, herunder 
i regionerne i den yderste periferi. Det 
indeholder også alle dokumenter og 
oplysninger, der er relevante for driften af 
platformen og dens arbejde.

Or. fr

Ændringsforslag 58
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Desuden hører Kommissionen inden for 
rammerne af denne platform mindst en 
gang om året de organisationer, som 
repræsenterer partnerorganisationerne på 
EU-plan og de vigtigste 
partnerorganisationer på 
medlemsstatsniveau om gennemførelsen af 
fondens støtte og dens brugervenlighed.
Den offentliggør rapporter om en sådan 
høring og resultaterne heraf på 
platformen webside.

Or. fr

Ændringsforslag 59
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) hvordan de forventede output bidrager 
til resultaterne

(d) hvordan de forventede output bidrager 
til fondens mål

Or. fr

Ændringsforslag 60
Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) problemer med forvaltningen og den 
praktiske gennemførelse af fonden set fra 
partner- og modtagerorganisationernes 
side

Or. fr
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Ændringsforslag 61
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På eget initiativ og i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne gennemfører 
Kommissionen med bistand fra eksterne 
eksperter en efterfølgende evaluering af
effektiviteten og holdbarheden af de 
opnåede resultater og med henblik på at 
måle fondes merværdi. Den efterfølgende 
evaluering skal være afsluttet den 
31. december 2023.

På eget initiativ og i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne gennemfører 
Kommissionen med bistand fra eksterne 
eksperter en efterfølgende evaluering af
programmernes effektivitet og let 
tilgængelighed med hensyn til 
forvaltningen samt holdbarheden af de 
opnåede resultater, de finansielle behov, 
der er indberettet af partner- og
modtagerorganisationer i forbindelse med 
uddeling af fødevarer til de socialt dårligst 
stillede personer, samt fondens merværdi.
Den efterfølgende evaluering skal være 
afsluttet den 31. december 2023.

Or. fr

Ændringsforslag 62
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremlægger 
information om og fremmer 
foranstaltninger, som støttes af fonden.
Informationerne skal være rettet mod de 
socialt dårligst stillede personer, medierne 
og den brede offentlighed. De skal 
fokusere på EU's rolle og sikre, at støtten 
fra fonden synliggøres.

1. Kommissionen og medlemsstaterne 
fremlægger bl.a. via platformens webside
information om og fremmer 
foranstaltninger, som støttes af fonden. 
Informationerne skal være rettet mod de 
socialt dårligst stillede personer, medierne 
og den brede offentlighed. De skal 
fokusere på Unionens rolle, sikre, at 
støtten fra fonden synliggøres og 
fremhæve de endelige støttemodtagere og 
de frivillige i partner- og 
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modtagerorganisationerne.

Or. fr

Ændringsforslag 63
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forvaltningsmyndigheden skal for at sikre 
gennemsigtighed i støtten fra fonden føre 
en liste over operationer, som støttes af 
fonden, i csv- eller xml-format, som skal 
være tilgængelig via et websted. Listen 
skal mindst indeholde informationer om 
støttemodtagerens navn, adresse og 
støttebeløbet fra EU, samt hvilken type 
materielt afsavn der behandles.

Forvaltningsmyndigheden skal for at sikre 
gennemsigtighed i støtten fra fonden føre 
en liste over operationer, som støttes af 
fonden, i csv- eller xml-format, som skal 
være tilgængelig via et websted. Listen 
skal mindst indeholde informationer om 
støttemodtagerens navn, adresse og 
støttebeløbet fra EU, samt hvilken type 
fødevaremæssige og/eller materielt afsavn 
der behandles.

Or. fr

Ændringsforslag 64
Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under gennemførelsen af en operation
informerer støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne offentligheden om 
den støtte, der er opnået fra fonden ved at 
opsætte mindst én plakat med information 
om operationen (minimumsstørrelse A3) 
med omtale af den finansielle støtte fra EU 
på et sted, som er umiddelbart synligt for 
offentligheden, på alle steder, hvor der 
uddeles fødevarer, varer og gennemføres 
ledsageforanstaltninger, undtagen hvis 

Under gennemførelsen af en operation
opsætter støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne enten et EU-flag 
eller en plakat med information om 
operationen (minimumsstørrelse A3), 
herunder med omtale af den finansielle 
støtte fra Unionen.
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dette ikke kan lade sig gøre på grund af 
særlige forhold ved distributionen.

Or. fr

Ændringsforslag 65
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De støttemodtagere og 
partnerorganisationer, som har et websted, 
giver desuden en kort beskrivelse af 
operationen og dens mål og resultater og 
fremhæver den finansielle støtte fra EU.

De støttemodtagere og 
partnerorganisationer, som har et websted, 
giver desuden en kort beskrivelse af 
operationen og dens mål og resultater og 
fremhæver den finansielle støtte fra EU og 
de endelige støttemodtagere og de 
frivillige i partnerorganisationerne.

Or. fr

Ændringsforslag 66
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne anerkender i alle 
deres informations- og 
kommunikationsforanstaltninger fondens 
støtte til operationen ved at vise EU-
symbolet og henvise til EU og fonden.

4. Støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne anerkender i alle 
deres informations- og 
kommunikationsforanstaltninger, som har 
forbindelse til en aktion finansieret af 
Unionen, fondens støtte til operationen ved 
at vise EU-symbolet og henvise til EU og 
fonden.

Or. fr
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Ændringsforslag 67
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forvaltningsmyndigheden underretter 
støttemodtagerne om offentliggørelsen af 
listen over operationer i henhold til stk. 2. 
Forvaltningsmyndigheden sørger for 
information og pr-materiale, herunder 
elektroniske skabeloner, for at hjælpe 
støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne med at opfylde 
deres forpligtelser i henhold til stk. 3.

5. Forvaltningsmyndigheden underretter 
støttemodtagerne om offentliggørelsen af 
listen over operationer i henhold til stk. 2. 
Forvaltningsmyndigheden sørger for 
information og pr-materiale, herunder 
elektroniske skabeloner og klistermærker 
med Unionsflaget, for at hjælpe 
støttemodtagerne og 
partnerorganisationerne med at opfylde 
deres forpligtelser i henhold til stk. 3.

Or. fr

Ændringsforslag 68
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansiering Finansiering

Or. fr

Ændringsforslag 69
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Finansieringssatsen for hvert 
operationelt program fastsættes til 100 %
af de støtteberettigede offentlige udgifter.
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udgifter.

Or. fr

Ændringsforslag 70
Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 71
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Forhøjelse af betalinger til medlemsstater 
med midlertidige budgetproblemer
1. Efter anmodning fra en medlemsstat 
kan mellemliggende betalinger og 
betalinger af den endelige saldo forhøjes 
med 10 procentpoint over den 
medfinansieringssats, der finder 
anvendelse på det operationelle program. 
Den forhøjede sats, som højst kan udgøre 
100 %, finder anvendelse på betalinger, 
der vedrører det regnskabsår, hvor 
medlemsstaten har forelagt sin 
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anmodning, og i efterfølgende 
regnskabsår, hvor medlemsstaten opfylder 
en af følgende betingelser:
(a) Hvis den pågældende medlemsstat har 
indført euroen, skal den modtage 
makrofinansiel støtte fra Unionen i 
henhold Rådets forordning (EU) 
nr. 407/2010.
(b) Hvis den pågældende medlemsstat 
ikke har indført euroen, skal den modtage 
mellemfristet finansiel støtte i henhold 
Rådets forordning (EF) nr. 332/2002.
(c) Medlemsstaten får stillet finansiel 
støtte til rådighed i henhold til traktaten 
om oprettelse af den europæiske 
stabiliseringsmekanisme.
2. Uanset stk. 1 må EU-støtten i form af 
de mellemliggende betalinger og 
betalinger af den endelige saldo dog ikke 
være højere end det offentlige bidrag og 
den maksimale støtte fra fonden som 
fastsat i Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af det operationelle program.

Or. fr

Ændringsforslag 72
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udgifter er berettiget til støtte fra det 
operationelle program, hvis de er afholdt 
og betalt af en støttemodtager mellem den 
1. januar 2014 og den 31. december 2022.

1. Udgifter er berettiget til støtte fra det 
operationelle program, hvis de er afholdt 
og betalt af en støttemodtager mellem den 
1. januar 2014 og den 31. december 2023.

Or. fr
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Ændringsforslag 73
Younous Omarjee

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 fondens endelige 
støttemodtagere kan indkøbes af 
partnerorganisationerne selv.

Or. fr

Ændringsforslag 74
Younous Omarjee

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 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.

Or. fr
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Ændringsforslag 75
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Den materielle bistand og/eller 
fødevarerne uddeles generelt gratis til de 
socialt dårligst stillede personer. Da 
formålet med at yde en sådan 
fødevaremæssig og/eller materiel bistand 
til de socialt dårligst stillede personer også 
er at fremme deres integration og deres 
sociale rehabilitering, kan slutmodtagerne 
opkræves en pris, som ikke overstiger 
10 % af markedsprisen, og som under 
ingen omstændigheder er baseret på 
partnerorganisationernes omkostninger i 
forbindelse med gennemførelsen af 
aktionen.

Or. fr

Ændringsforslag 76
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) faste beløb, der ikke overstiger 100 000 
EUR i offentligt bidrag

(b) faste beløb, der ikke overstiger 100 000 
EUR i offentligt bidrag om året

Or. fr

Ændringsforslag 77
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) finansiering efter en fast takst bestemt 
ved anvendelse af en procentsats på en
eller flere nærmere afgrænsede 
udgiftskategorier.

(c) finansiering til en eller flere nærmere 
afgrænsede udgiftskategorier.

Or. fr

Ændringsforslag 78
Younous Omarjee

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

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 til personlig 
brug for de endelige støttemodtagere

Or. fr

Ændringsforslag 79
Younous Omarjee

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

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 til personlig brug for de 
endelige støttemodtagere og stiller disse til 
rådighed for partnerorganisationer, som en 
fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)

Or. fr
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Ændringsforslag 80
Younous Omarjee

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 eller indirekte yder
fødevaremæssig og/eller materiel bistand 
til de endelige støttemodtagere som en fast 
takst på 5 % af udgifterne i litra a)

Or. fr

Ændringsforslag 81
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det operationelle program kan på 
initiativ af medlemsstaten anvendes inden 
for et loft på 4 % af tildelingen fra fonden 
til at finansiere den forberedelse, 
forvaltning, overvågning, administrative og 
tekniske bistand, revision, information, 
kontrol og evaluering, der er nødvendig for 
at gennemføre denne forordning. Den kan 
også anvendes til at finansiere teknisk 
bistand til og kapacitetsopbygning af 
partnerorganisationerne.

2. Det operationelle program kan på 
initiativ af medlemsstaten anvendes inden 
for et loft på 0,5 % af tildelingen, den 
modtager fra fonden, til at finansiere den 
forberedelse, forvaltning, overvågning, 
administrative og tekniske bistand, 
revision, information, kontrol og 
evaluering, der er nødvendig for at 
gennemføre denne forordning. Den kan 
også anvendes til at finansiere teknisk 
bistand til og kapacitetsopbygning af 
partnerorganisationerne inden for 
grænserne af 2 % af den tildeling, som 
medlemsstaten modtager fra fonden.

Or. fr
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Ændringsforslag 82
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen refunderer som 
mellemliggende betalinger 90 % af det 
beløb, der fremkommer ved at anvende 
medfinansieringssatsen, der er fastsat i 
afgørelsen om godkendelse af det 
operationelle program, svarende til de 
støtteberettigede offentlige udgifter 
inkluderet i betalingsanmodningen. Den 
fastsætter den årlige saldo i 
overensstemmelse med artikel 47, stk. 2.

1. Kommissionen refunderer som 
mellemliggende betalinger 90 % af det
samlede beløb til aktionen, svarende til de 
støtteberettigede offentlige udgifter 
inkluderet i betalingsanmodningen. Den 
fastsætter den årlige saldo i 
overensstemmelse med artikel 47, stk. 2.

Or. fr

Ændringsforslag 83
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset artikel 19 må EU-støtten i form 
af de mellemliggende betalinger og 
betalingen af den endelige saldo dog ikke 
være højere end den maksimale støtte fra 
fonden som fastsat i Kommissionens 
afgørelse om godkendelse af det 
operationelle program.

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

Or. fr

Ændringsforslag 84
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionens forfinansiering og 
mellemliggende betalinger og den årlige 
saldo må sammenlagt ikke overstige 95 % 
af bidraget fra fonden til det operationelle 
program.

3. Kommissionens forfinansiering og 
mellemliggende betalinger og den årlige 
saldo må sammenlagt ikke overstige 
bidraget fra fonden til det operationelle 
program.

Or. fr

Ændringsforslag 85
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når loftet på 95 % er nået, fortsætter 
medlemsstaterne med at sende 
betalingsanmodninger til Kommissionen.

4. Når dette loft er nået, fortsætter 
medlemsstaterne med at sende 
betalingsanmodninger til Kommissionen.

Or. fr

Ændringsforslag 86
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Hvis Kommissionen suspenderer alle 
eller en del af de mellemliggende 
betalinger, skal den selv foretage de 
mellemliggende betalinger, der bør 
udbetales til modtager- eller 
partnerorganisationer.

Or. fr
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