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7.5.2020 A9-0069/35

Ændringsforslag 35
Tsvetelina Penkova
for S&D-Gruppen

Betænkning A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen
2019/2055(DEC)

Forslag til beslutning
Punkt 356 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

356 a. er bekymret over oplysningen om 
Forvaltningsorganet for Forbrugere, 
Sundhed, Landbrug og Fødevarers 
(CHAFEA's) overflytning til Bruxelles 
eller sågar lukningen heraf samt over 
indvirkningen på Kommissionens 
personale i Luxembourg; minder om det 
aftalememorandum, der blev undertegnet 
i januar 2020 med Kommissionens faglige 
organisationer for seks 
forvaltningsorganer, herunder CHAFEA, 
som fastsætter, at enhver afgørelse 
vedrørende personalet først skal drøftes 
med personalerepræsentanterne; minder 
også om Georgieva/Asselborn-aftalen, der 
blev undertegnet i 2015 med de 
luxembourgske myndigheder, og 
forventer således en detaljeret 
begrundelse for overflytningen; opfordrer 
Kommissionen til at udarbejde en 
socialplan for det berørte personale, 
herunder, men ikke begrænset til, deres 
karriere- og familiesituation; 

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/36

Ændringsforslag 36
Tsvetelina Penkova
for S&D-Gruppen

Betænkning A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen
2019/2055(DEC)

Forslag til beslutning
Punkt 356 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

356 b. bemærker, at Kommissionen 
arbejder på en kortlægning af 
forvaltningsorganerne i forbindelse med 
de finansielle programmer for 2021-2027; 
påpeger, at en storstilet omstrukturering 
ikke vil være uden konsekvenser for 
personalet og også vil berøre de af 
Kommissionens generaldirektorater, der 
samarbejder med forvaltningsorganerne; 
opfordrer Kommissionen til at inddrage 
det berørte personale eller dets 
repræsentanter i processen og til at 
aflægge rapport til dechargemyndigheden 
om udviklingen i denne sag;

Or. en
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Ændringsforslag 37
Tsvetelina Penkova
for S&D-Gruppen

Betænkning A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen
2019/2055(DEC)

Forslag til beslutning
Punkt 427

Forslag til beslutning Ændringsforslag

427. minder også om, at de tilgængelige 
data, som blev fremlagt i Revisionsrettens 
særberetning nr. 5/2019, viser, at fonden 
har en mærkbar virkning i næsten hver 
eneste medlemsstat, og at FEAD's 
foranstaltninger til tilvejebringelse af 
fødevarer, materiel bistand og social 
inklusion gør en forskel for de dårligst 
stillede, herunder dem, som ellers ville 
være blevet udelukket fra traditionel social 
bistand, eller som har behov for akut støtte; 
fremhæver også, at en tredjedel af de 
fødevarer, de leverer, ifølge 
fødevarebankerne finansieres af FEAD, og 
at FEAD gør det muligt at være mindre 
afhængig af den uregelmæssige strøm af 
donationer og derfor gør det muligt bedre 
at planlægge omfordelingen af bestemte 
fødevarer;

427. minder om, at FEAD har til 
formål at afhjælpe de værste former for 
fattigdom i EU såsom fødevareknaphed, 
hjemløshed og børnefattigdom; minder 
endvidere om, at de tilgængelige data, som 
blev fremlagt i Revisionsrettens 
særberetning nr. 5/2019, viser, at fonden 
har en mærkbar virkning i næsten hver 
eneste medlemsstat, og at FEAD's 
foranstaltninger til tilvejebringelse af 
fødevarer, materiel bistand og social 
inklusion gør en forskel for de dårligst 
stillede, herunder dem, som ellers ville 
være blevet udelukket fra traditionel social 
bistand, eller som har behov for akut støtte; 
fremhæver også, at en tredjedel af de 
fødevarer, de leverer, ifølge 
fødevarebankerne finansieres af FEAD, og 
at FEAD gør det muligt at være mindre 
afhængig af den uregelmæssige strøm af 
donationer og derfor gør det muligt bedre 
at planlægge omfordelingen af bestemte 
fødevarer; understreger, at der er behov 
for målrettet støtte til FEAD med henblik 
på at beskytte de socialt dårligst stillede og 
sårbare, herunder børn, som er i større 
risiko for at havne i fattigdom eller blive 
udsat for social udstødelse som følge af 
covid-19-krisen;

Or. en


