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Betänkande A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen
2019/2055(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 356a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

356a. Europaparlamentet är bekymrat 
över informationen om flytt till Bryssel 
eller till och med nedläggning av 
genomförandeorganet för konsument-, 
hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor 
(Chafea) och följderna för 
kommissionens personal i Luxemburg. 
Parlamentet påminner om det 
samförståndsavtal som undertecknades i 
januari 2020 med kommissionens fackliga 
organisationer för sex 
genomförandeorgan, däribland Chafea, 
som föreskriver att alla beslut om 
personal först ska diskuteras med 
personalföreträdare. Parlamentet 
påminner också om den överenskommelse 
som Georgieva och Asselborn 
undertecknade 2015 med de 
luxemburgska myndigheterna och 
förväntar sig därför en detaljerad 
motivering för flytten. Kommissionen 
uppmanas att utarbeta en social plan för 
den berörda personalen där bland annat 
deras karriärstabilitet och familjesituation 
behandlas. 

Or. en



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

SV Förenade i mångfalden SV

7.5.2020 A9-0069/36

Ändringsförslag 36
Tsvetelina Penkova
för S&D-gruppen
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Förslag till resolution
Punkt 356b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

356b. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen arbetar med en 
kartläggning av genomförandeorganen i 
samband med de finansiella programmen 
2021-2027. Parlamentet påpekar att en 
omfattande omstrukturering 
ofrånkomligen kommer att få 
konsekvenser för personalen och även 
kommer att påverka de generaldirektorat 
inom kommissionen som arbetar med 
genomförandeorganen. Kommissionen 
uppmanas att delaktiggöra den berörda 
personalen eller deras företrädare i 
processen och att rapportera till den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten i 
frågan.
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Förslag till resolution
Punkt 427

Förslag till resolution Ändringsförslag

427. Europaparlamentet påminner också 
om att tillgängliga uppgifter som lades 
fram i revisionsrättens särskilda rapport nr 
5/2019 visar att fonden har en märkbar 
effekt i nästan varje enskild medlemsstat 
och att de åtgärder som stöds på området 
för livsmedel, materiellt bistånd och social 
inkludering gör skillnad för de sämst 
ställda, inklusive de som annars skulle 
uteslutas från traditionellt socialt stöd eller 
som behöver akut stöd. Parlamentet 
betonar också att Fead enligt 
livsmedelsbankerna finansierar en tredjedel 
av de livsmedel som de tillhandahåller och 
att fonden innebär att de är mindre 
beroende av det oregelbundna flödet av 
donationer och därför bättre kan planera 
omfördelningen av specifika livsmedel.

427. Europaparlamentet påminner om 
att Fead syftar till att lindra de värsta 
formerna av fattigdom i unionen såsom 
livsmedelsbrist, hemlöshet och 
barnfattigdom. Parlamentet påminner 
också om att tillgängliga uppgifter som 
lades fram i revisionsrättens särskilda 
rapport nr 5/2019 visar att fonden har en 
märkbar effekt i nästan varje enskild 
medlemsstat och att de åtgärder som stöds 
på området för livsmedel, materiellt 
bistånd och social inkludering gör skillnad 
för de sämst ställda, inklusive de som 
annars skulle uteslutas från traditionellt 
socialt stöd eller som behöver akut stöd. 
Parlamentet betonar också att Fead enligt 
livsmedelsbankerna finansierar en tredjedel 
av de livsmedel som de tillhandahåller och 
att fonden innebär att de är mindre 
beroende av det oregelbundna flödet av 
donationer och därför bättre kan planera 
omfördelningen av specifika livsmedel. 
Parlamentet betonar att Feads riktade 
stöd behövs för att skydda dem som har 
det sämst ställt och som är mest sårbara, 
inte minst barn, och som löper störst risk 
att drabbas av fattigdom eller social 
utestängning till följd av covid-19-krisen.
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