
AM\1204662NL.docx PE647.608v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

7.5.2020 A9-0069/35

Amendement 35
Tsvetelina Penkova
namens de S&D-Fractie

Verslag A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Kwijting 2018: Algemene begroting EU – Europese Commissie
2019/2055(DEC)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 356 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

356 bis. maakt zich zorgen over de 
informatie betreffende de verplaatsing 
naar Brussel, of zelfs de sluiting, van het 
Uitvoerend Agentschap voor 
consumenten, gezondheid, landbouw en 
voeding, en over de invloed op het 
personeel van de Commissie in 
Luxemburg; herinnert aan het 
Memorandum of Understanding dat in 
januari 2020 tussen de Commissie en de 
vakbondsorganisaties van zes uitvoerende 
agentschappen, waaronder het Uitvoerend 
Agentschap voor consumenten, 
gezondheid, landbouw en voeding, is 
ondertekend, waarin staat dat elk besluit 
met gevolgen voor het personeel eerst met 
de personeelsvertegenwoordigers zal 
worden besproken; herinnert ook aan de 
overeenkomst van 2015 tussen 
commissaris Georgieva en de 
Luxemburgse autoriteiten (Asselborn), en 
kijkt dus uit naar een gedetailleerde 
onderbouwing van de verplaatsing; 
verzoekt de Commissie een sociaal plan 
voor het personeel in kwestie op te stellen, 
waaronder betreffende, maar niet beperkt 
tot, hun loopbaanontwikkeling en 
gezinssituatie;

Or. en
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NL In verscheidenheid verenigd NL

7.5.2020 A9-0069/36

Amendement 36
Tsvetelina Penkova
namens de S&D-Fractie

Verslag A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Kwijting 2018: Algemene begroting EU – Europese Commissie
2019/2055(DEC)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 356 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

356 ter. stelt vast dat de Commissie 
bezig is met het vaststellen van de 
financiële programma’s van de 
uitvoerende agentschappen voor de 
periode 2021-2027; wijst erop dat een 
grootschalige herstructurering gevolgen 
zal hebben voor het personeel en voor de 
DG’s van de Commissie die met de 
uitvoerende agentschappen 
samenwerken; verzoekt de Commissie het 
personeel in kwestie en/of hun 
vertegenwoordigers bij dit proces te 
betrekken, en hierover verslag uit te 
brengen aan de kwijtingsautoriteit;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/37

Amendement 37
Tsvetelina Penkova
namens de S&D-Fractie

Verslag A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Kwijting 2018: Algemene begroting EU – Europese Commissie
2019/2055(DEC)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 427

Ontwerpresolutie Amendement

427. wijst er eveneens op dat uit de 
beschikbare gegevens in Speciaal verslag 
nr. 05/2019 van de Rekenkamer blijkt dat 
het fonds in bijna iedere lidstaat een 
merkbaar effect heeft en dat de 
maatregelen van het FEAD op het gebied 
van voedsel, materiële hulp en sociale 
inclusie een verschil maken voor de meest 
behoeftigen, ook voor wie op een andere 
manier van de gewone sociale bijstand is 
uitgesloten of onmiddellijke steun nodig 
heeft; benadrukt voorts dat volgens 
voedselbanken één derde van het voedsel 
dat zij verstrekken, wordt gefinancierd 
door het FEAD, en dat het FEAD hen 
minder afhankelijk maakt van de 
ongelijkmatige stroom van donaties en hen 
daardoor in staat stelt de herverdeling van 
bepaalde voedingsmiddelen beter te 
plannen;

427. herinnert eraan dat het FEAD tot 
doel heeft de ergste vormen van armoede 
in de EU te verlichten, zoals 
voedselgebrek, dakloosheid en 
kinderarmoede; wijst er eveneens op dat 
uit de beschikbare gegevens in Speciaal 
verslag nr. 05/2019 van de Rekenkamer 
blijkt dat het fonds in bijna iedere lidstaat 
een merkbaar effect heeft en dat de 
maatregelen van het FEAD op het gebied 
van voedsel, materiële hulp en sociale 
inclusie een verschil maken voor de meest 
behoeftigen, ook voor wie op een andere 
manier van de gewone sociale bijstand is 
uitgesloten of onmiddellijke steun nodig 
heeft; benadrukt voorts dat volgens 
voedselbanken één derde van het voedsel 
dat zij verstrekken, wordt gefinancierd 
door het FEAD, en dat het FEAD hen 
minder afhankelijk maakt van de 
ongelijkmatige stroom van donaties en hen 
daardoor in staat stelt de herverdeling van 
bepaalde voedingsmiddelen beter te 
plannen; beklemtoont dat gerichte steun 
van het FEAD nodig is om de meest 
behoeftigen en kwetsbaren, waaronder 
kinderen, te beschermen, die als gevolg 
van de Covid-19-crisis een groter risico op 
armoede of sociale uitsluiting lopen.

Or. en


