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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.



RR\1214888DA.docx 3/16 PE655.741v02-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 4

BEGRUNDELSE......................................................................................................................13

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG ...........................................................15

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG .16



PE655.741v02-00 4/16 RR\1214888DA.docx

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EU) nr. 223/2014 for så vidt angår indførelsen af specifikke foranstaltninger til 
imødegåelse af covid-19-krisen
(COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0223),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C9-0151/2020),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af 10. juni 20201 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg,

– efter høring af Regionsudvalget, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
(A9-0174/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den 17. november 2017 
proklamerede Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen i fællesskab den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
som svar på sociale udfordringer i Europa. 
Søjlens tyve hovedprincipper er 
struktureret omkring tre kategorier: lige 
muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, 
rimelige arbejdsvilkår og social beskyttelse 
og inklusion. De tyve principper i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder bør 
være retningsgivende for indsatsen mod 
covid-19-pandemien for at sikre en socialt 
retfærdig genopretning.

(2) Den 17. november 2017 
proklamerede Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen i fællesskab den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
som svar på sociale udfordringer i Europa. 
Søjlens tyve hovedprincipper er 
struktureret omkring tre kategorier: lige 
muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, 
rimelige arbejdsvilkår og social beskyttelse 
og inklusion. De tyve principper i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder bør 
være retningsgivende for indsatsen mod 
covid-19-pandemien for at sikre en socialt 
retfærdig og resilient genopretning.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Medlemsstaterne er på en hidtil uset 
måde blevet påvirket af konsekvenserne af 
den krise, der er opstået i kølvandet på 
covid-19-pandemien. Krisen har haft 
alvorlige økonomiske og sociale 
konsekvenser. Den har skabt en 
ekstraordinær situation, der skal imødegås 
med specifikke foranstaltninger i 
overensstemmelse med den europæiske 
søjle for sociale rettigheder.

(3) Medlemsstaterne er på en hidtil uset 
måde blevet påvirket af konsekvenserne af 
den krise, der er opstået i kølvandet på 
covid-19-pandemien. Krisen har haft 
alvorlige økonomiske og sociale 
konsekvenser, som har forværret 
situationen for mere end 109 millioner 
mennesker, der oplever eller allerede er 
truet af fattigdom og social udstødelse, og 
medført udvidede sociale kløfter, øget 
jobtab, større arbejdsløshed og uligheder, 
navnlig i ugunstigt stillede grupper. Den 
har skabt en ekstraordinær situation, der 
omgående skal imødegås med specifikke 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder og Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Dette har særlig indvirkning på 
FEAD. I betragtning af, at antallet af 
mennesker, der lider under 
fødevaremæssige og materielle afsavn, er 
steget som følge af covid-19-pandemien og 
at de socialt dårligst stillede er udsat for 
særlige risici og yderligere modgang under 
krisen, står medlemsstaterne over for 
yderligere finansieringsbehov i forbindelse 
med levering af støtte fra FEAD.

(4) Dette har særlig indvirkning på 
FEAD. I betragtning af, at der i hele 
Unionen allerede var et betydeligt antal 
mennesker, der led under fødevaremæssige 
og materielle afsavn (13 millioner 
mennesker om året, herunder ca. fire 
millioner børn, modtog allerede inden 
covid-19-krisen støtte fra FEAD), og i 
betragtning af at dette antal er stigende 
som følge af covid-19-pandemien og 
således i højere grad udsætter de socialt 
dårligst stillede for særlige risici og 
yderligere modgang under krisen, står 
medlemsstaterne over for yderligere 
finansieringsbehov i forbindelse med 
levering af støtte fra FEAD.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Med henblik på at modvirke 
enorme chok i økonomien og alvorlige 
konsekvenser for det indre markeds 
funktion som følge af de ekstraordinære 
restriktioner, som medlemsstaterne har 
indført for at begrænse udbredelsen af 
covid-19, godkendte Det Europæiske Råd 
den 23. april 2020 en "køreplan for 
genopretning" med et stærkt 
investeringselement, opfordrede til at 
oprette [EU-genopretningsinstrumentet] og 
gav Kommissionen mandat til at analysere 
behovene, så midlerne målrettes mod de 
sektorer og geografiske dele af Europa, der 
er mest berørte, mens forbindelsen til den 
flerårige finansielle ramme samtidig 

(5) Med henblik på at modvirke 
enorme chok for økonomien og samfundet 
og alvorlige konsekvenser for den 
europæiske sociale model og det indre 
markeds funktion som følge af de 
ekstraordinære restriktioner, som 
medlemsstaterne har indført for at 
begrænse udbredelsen af covid-19, 
godkendte Det Europæiske Råd den 
23. april 2020 en "køreplan for 
genopretning" med et stærkt 
investeringselement, opfordrede til at 
oprette [EU-genopretningsinstrumentet] og 
gav Kommissionen mandat til at analysere 
behovene, så midlerne målrettes mod de 
sektorer og geografiske dele af Europa, der 
er mest berørte, mens forbindelsen til den 
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præciseres. flerårige finansielle ramme samtidig 
præciseres.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Kommissionen udstedte den 27. 
maj 2020 et forslag til en forordning11 om 
ændring af Rådets forordning (EU, 
EURATOM) nr. 1311/201312 og frigjorde 
yderligere midler til støtte for 
medlemsstaternes kriseafhjælpning i 
forbindelse med covid-19-pandemien og 
forberedelse af genopretningen af 
økonomien. Som en del af denne pakke 
stilles der et yderligere ekstraordinært 
beløb på EUR 58 272 800 000 til 
budgetmæssige forpligtelser fra 
strukturfondene under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse for 
årene 2020, 2021 og 2022 til rådighed med 
henblik på at sikre en hurtig indvirkning på 
realøkonomien via en kanalisering gennem 
de eksisterende strukturer for 
samhørighedspolitikkens programmer i 
perioden 2014-2020. Kommissionen bør 
fastsætte fordelingen af de supplerende 
midler for hver medlemsstat på grundlag af 
en tildelingsmetode baseret på de senest 
foreliggende objektive statistiske data om 
medlemsstaternes relative velstand og 
omfanget af konsekvenserne af den 
aktuelle krise for deres økonomier. For at 
afspejle krisens løbende udvikling bør 
fordelingen revideres i 2021 på grundlag af 
den samme tildelingsmetode baseret på de 
statistiske data, der er til rådighed senest 
19. oktober 2021. Med henblik på at sikre 
en effektiv imødegåelse af de sociale 
virkninger af covid-19-pandemien for de 
socialt dårligst stillede bør 
medlemsstaterne kunne tildele de 
supplerende midler til FEAD i 
overensstemmelse med deres behov. 

(6) Kommissionen fremsatte den 
27. maj 2020 et forslag til en forordning11 
om ændring af Rådets forordning (EU, 
EURATOM) nr. 1311/201312 og frigjorde 
yderligere midler til støtte for 
medlemsstaternes kriseafhjælpningstiltag i 
forbindelse med covid-19-pandemien og 
med henblik på at forberede en social og 
resilient genopretning af økonomien. Som 
en del af denne pakke stilles der til dette 
formål et yderligere ekstraordinært beløb 
på 58 272 800 000 EUR til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra 
strukturfondene under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse for 
årene 2020, 2021 og 2022 med henblik på 
at sikre en hurtig indvirkning på 
realøkonomien via en kanalisering gennem 
de eksisterende strukturer for 
samhørighedspolitikkens programmer i 
perioden 2014-2020. Kommissionen bør 
fastsætte fordelingen af de supplerende 
midler for hver medlemsstat på grundlag af 
en tildelingsmetode, der er baseret på de 
senest tilgængelige objektive statistiske 
data, herunder ligestillingsdata, 
vedrørende medlemsstaternes relative 
velstand, fattigdom og arten og omfanget 
af den aktuelle krises indvirkning på deres 
økonomier og samfund, idet der rettes et 
særligt fokus mod de socialt dårligst 
stillede mennesker såsom hjemløse og 
mennesker, som bor på segregerede 
institutioner, og som traditionelt set ikke 
medtages af medlemsstaternes statistiske 
kontorer. Med henblik herpå bør der 
indsamles relevante og sammenlignelige 
data under inddragelse af ikkestatslige 
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Medlemsstaterne bør i den forbindelse tage 
behørigt hensyn til stigningen i antallet af 
de socialt dårligst stillede siden covid-19-
pandemiens start. Derudover er det 
nødvendigt at fastsætte lofter for 
fordelingen af de øgede midler til teknisk 
bistand i medlemsstaten. Under 
hensyntagen til den forventede hurtige 
anvendelse af de supplerende midler bør de 
forpligtelser, der er knyttet hertil også 
frigøres ved programmernes afslutning. 
Der indføres også en mulighed for 
finansielle overførsler under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse 
mellem EFRU, ESF og FEAD for de 
supplerende midler.

organisationer og lokale myndigheder, 
der beskæftiger sig med fattigdom og 
social udstødelse og med levering af 
tjenester til de socialt dårligst stillede 
mennesker. For at afspejle covid-19-
krisens løbende udvikling bør fordelingen 
revideres i 2021 på grundlag af den samme 
tildelingsmetode baseret på de seneste 
statistiske data og ligestillingsdata, der er 
til rådighed, senest den 19. oktober 2021. 
Med henblik på at sikre en effektiv 
imødegåelse af de sociale virkninger af 
covid-19-pandemien for de socialt dårligst 
stillede mennesker og uanset artikel 92, 
stk. 7, i forordning (EU, EURATOM) nr. 
1303/201312a bør medlemsstaterne også 
tildele FEAD en del af de yderligere 
midler. Medlemsstaterne bør i den 
forbindelse tage behørigt hensyn til 
stigningen i antallet af de socialt dårligst 
stillede mennesker siden covid-19-
pandemiens start. Derudover er det 
nødvendigt at fastsætte lofter for 
fordelingen af de øgede midler til teknisk 
bistand i medlemsstaten. Under 
hensyntagen til den forventede hurtige 
anvendelse af de supplerende midler bør de 
forpligtelser, der er knyttet hertil også 
frigøres ved programmernes afslutning. 
Der bør også indføres en mulighed for 
finansielle overførsler under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse 
mellem EFRU, ESF og FEAD for de 
supplerende midler. Under hensyntagen til 
ESF's afgørende rolle med hensyn til at 
udrydde fattigdom og bekæmpe social 
udstødelse bør ESF's andel ikke reduceres 
til under den nuværende retlige 
forpligtelse på 23,1 % på EU-plan.

__________________ __________________
11 COM(2020) 446. 11 COM(2020)0446.
12Rådets forordning (EU, EURATOM) nr. 
1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige 
finansielle ramme for årene 2014-2020 
(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

12 Rådets forordning (EU, EURATOM) nr. 
1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige 
finansielle ramme for årene 2014-2020 
(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
12a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1303/2013 af 
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17. december 2013 om fælles 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond og om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond, Samhørighedsfonden og Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) 
nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, 
s. 320).

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Som følge af feminiseringen af 
fattigdom, der resulterer i en højere 
forekomst og en højere grad af fattigdom 
blandt kvinder1a, bør kønsaspektet tages i 
betragtning under såvel forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og som 
evalueringen af FEAD. Som følge af den 
uløselige forbindelse mellem 
forskelsbehandling og fattigdom og i 
overensstemmelse med artikel 21 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder er enhver 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race, farve, etnisk eller social oprindelse, 
genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, 
politiske eller andre anskuelser, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder 
eller seksuel orientering forbudt.

1a https://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming/policy-areas/poverty

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/poverty
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/poverty


PE655.741v02-00 10/16 RR\1214888DA.docx

DA

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre, at medlemsstaterne har 
tilstrækkelige finansielle midler til hurtigt 
at gennemføre kriseafhjælpning i 
forbindelse med covid-19-pandemien og 
forberede genopretningen af deres 
økonomier er det nødvendigt at fastsætte 
en højere forfinansiering for at sikre en 
hurtig gennemførelse af aktioner 
finansieret med de supplerende midler. 
Størrelsen af forfinansieringen bør sikre, at 
medlemsstaterne har mulighed for, om 
nødvendigt, at give forskud til 
støttemodtagere og refundere 
støttemodtagere hurtigt efter indgivelsen af 
betalingsanmodninger.

(8) For at sikre, at medlemsstaterne har 
tilstrækkelige finansielle midler til hurtigt 
at gennemføre kriseafhjælpning i 
forbindelse med covid-19-pandemien i 
betragtning af dennes indvirkning på 
fattigdom og social udstødelse og for at 
forberede en social, resilient og 
bæredygtig genopretning af deres 
økonomier og samfund er det nødvendigt 
så tidligt som muligt at fastsætte en højere 
forfinansiering for at sikre en hurtig 
gennemførelse af aktioner finansieret med 
de supplerende midler. Størrelsen af 
forfinansieringen bør sikre, at 
medlemsstaterne har mulighed for, om 
nødvendigt, at give forskud til 
støttemodtagere og refundere 
støttemodtagere hurtigt efter indgivelsen af 
betalingsanmodninger. For at sikre 
øjeblikkelig hjælp til støttemodtagerne bør 
medlemsstaterne forpligte sig til at tage 
alle nødvendige skridt til at igangsætte 
udbetalingen af forskud så hurtigt som 
muligt.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Forvaltningsformen for FEAD bør 
ikke ændres som en konsekvens af denne 
forordning, og FEAD bør forblive under 
delt forvaltning.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at lette byrden på de offentlige 
budgetter med hensyn til kriseafhjælpning 
i forbindelse med covid-19-pandemien og 
forberede genopretningen af økonomien 
bør de yderligere midler ikke 
medfinansieres.

(9) For at lette byrden på de offentlige 
budgetter med hensyn til 
kriseafhjælpningstiltag i forbindelse med 
covid-19-pandemien og forberede den 
sociale og resiliente genopretning af 
økonomien og samfundet bør de yderligere 
midler ikke medfinansieres.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Målet for denne forordning, nemlig 
at imødegå følgevirkningerne af 
folkesundhedskrisen for de socialt dårligst 
stillede, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne alene, og kan 
derfor, på grund af den foreslåede 
handlings omfang og virkninger bedre nås 
på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(11) Målet for denne forordning, nemlig 
at imødegå følgevirkningerne af 
folkesundhedskrisen og den 
socioøkonomiske krise for de socialt 
dårligst stillede, kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne alene, og 
kan derfor, på grund af den foreslåede 
handlings omfang og virkninger bedre nås 
på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) I betragtning af covid-19- (14) I betragtning af covid-19-
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pandemien og det akutte behov for at 
imødegå den dermed forbundne 
folkesundhedskrise anses det for 
nødvendigt at fravige den periode på otte 
uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol 
nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i 
Unionen, der er knyttet som bilag til 
traktaten om Den Europæiske Union, 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

pandemien og det akutte behov for at 
imødegå den dermed forbundne 
folkesundhedskrise og socioøkonomiske 
krise anses det for nødvendigt at fravige 
den periode på otte uger, der er omhandlet i 
artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale 
parlamenters rolle i Unionen, der er knyttet 
som bilag til traktaten om Den Europæiske 
Union, traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde og traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 223/2014 
Artikel 6a – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Frivillig forøgelse af midlerne til 
imødegåelse af covid-19-pandemien

Forøgelse af midlerne til imødegåelse af 
covid-19-pandemien

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 223/2014
Artikel 6a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De midler, der er omhandlet i 
artikel 6, kan øges af medlemsstaterne på 
frivillig basis til imødegåelse af covid-19-
pandemien, i overensstemmelse med 
artikel 92b, punkt 5, syvende afsnit, i 
forordning (EU) nr. 1303/2013. Forøgelsen 
kan påvirke de budgetmæssige forpligtelser 
for 2020, 2021 og 2022.

1. De midler, der er omhandlet i 
artikel 6, øges af medlemsstaterne til 
imødegåelse af covid-19-pandemien med 
en minimumsandel, som svarer til mindst 
3 % af de yderligere ressourcer, i 
overensstemmelse med artikel 92b, punkt 
5, syvende afsnit, i forordning (EU) nr. 
1303/2013. Forøgelsen kan påvirke de 
budgetmæssige forpligtelser for 2020, 2021 
og 2022.
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BEGRUNDELSE

Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) er det instrument, 
der hjælper de mennesker, der er ramt af fattigdom, med at tage de første skridt ud af 
fattigdommen og den sociale udstødelse. Hvert år modtager omkring 13 millioner mennesker 
støtte fra FEAD, herunder ca. fire millioner børn under 15 år.

De direkte og indirekte virkninger af covid-19-pandemien bliver stadig tydeligere i samtlige 
medlemsstater. Den nuværende situation er uden fortilfælde og kræver, at der under 
omstændighederne anvendes ekstraordinære foranstaltninger, som er tilpasset situationen, 
herunder at der gives støtte til de socialt dårligst stillede fra FEAD.

Med det første "investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset" (CRII)1, en pakke af 
foranstaltninger, der trådte i kraft den 1. april 2020, blev der indført en række vigtige 
ændringer af lovrammerne for de europæiske struktur- og investeringsfonde med henblik på at 
give mulighed for en mere effektiv reaktion under den nuværende situation. Der blev vedtaget 
supplerende foranstaltninger i forbindelse med "investeringsinitiativet som reaktion på 
coronavirusset plus" (CRII Plus)2. Pakken omfattede også ændringer til forordning (EU) nr. 
223/20143 (FEAD-forordningen) gennem Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
2020/559 af 23. april 20204, der trådte i kraft den 25. april 2020. Disse ændringer havde til 
formål at tilpasse FEAD med henblik på at imødegå udfordringerne i forbindelse med covid-
19-pandemien og navnlig med henblik på at kunne reagere hurtigt på de nye og stigende 
behov hos de målgrupper, som er udsat for yderligere problemer som følge af denne krise. 
Forordningen indførte derfor særlige foranstaltninger, som gav yderligere fleksibilitet og 
likviditet til medlemsstaterne til imødegåelse af covid-19-pandemien under FEAD, herunder 
muligheden for at levere fødevarehjælp og elementær materiel bistand ved hjælp af 
kuponordninger.

Samtidig med at situationen langsomt er ved at ændre sig, og medlemsstaterne lemper 
restriktionerne i deres samfund og virksomheder og genstarter deres økonomier, har de 
direkte og indirekte virkninger af krisen allerede haft store omkostninger for mange sektorer. 
Opsvinget vil tage tid, og behovet for yderligere begrænsninger af bevægelsesfriheden kan 
ikke udelukkes, da vi allerede nu ser nye bølger af covid-19-udbrud i mange EU-
medlemsstater. I den forbindelse er der en alvorlig risiko for, at antallet af mennesker, der 
lider af fødevaremæssige og materielle afsavn, vil stige, og der er derfor behov for yderligere 
tiltag for at modvirke de sociale konsekvenser af covid-19-pandemien for at sikre en socialt 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/460 af 30. marts 2020 om ændring af forordning (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår særlige foranstaltninger til 
mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som 
reaktion på covid-19-udbruddet (investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset) (EUT L 99 af 31.3.2020, s. 
5).
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/558 af 23. april 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 
1301/2013 og (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår særlige foranstaltninger med henblik på at give ekstraordinær 
fleksibilitet med hensyn til anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde som reaktion på covid-
19-udbruddet (EUT L 130 af 24.4.2020, s. 1).
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den Europæiske Fond for 
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (EUT L 72 af 12.3.2014, s. 1).
4 EUT L 130 af 24.4.2020, s. 7.
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retfærdig genopretning i overensstemmelse med den europæiske søjle for sociale rettigheder.

Kommissionen fremsatte den 27. maj 2020 et forslag til en forordning5 om ændring af Rådets 
forordning (EU, EURATOM) nr. 1311/20136 og frigjorde yderligere midler til støtte for 
medlemsstaternes kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-pandemien og til forberedelse 
af den sociale og resiliente genopretning af økonomien. Som en del af denne pakke stilles der 
et yderligere ekstraordinært beløb på 58 272 800 000 EUR til budgetmæssige forpligtelser fra 
strukturfondene under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse for årene 2020, 2021 
og 2022 til rådighed med henblik på at sikre en hurtig indvirkning på realøkonomien via en 
kanalisering gennem de eksisterende strukturer for samhørighedspolitikkens programmer i 
perioden 2014-2020. 

Ordføreren mener, at Kommissionen bør fastsætte fordelingen af de supplerende midler for 
hver medlemsstat på grundlag af en tildelingsmetode, der er baseret på de senest tilgængelige 
objektive statistiske data vedrørende medlemsstaternes relative velstand og statistiske data, 
herunder ligestillingsdata, vedrørende den aktuelle krises indvirkning på deres økonomier og 
samfund, idet der rettes et særligt fokus mod de socialt dårligst stillede mennesker såsom 
hjemløse og mennesker, som bor på segregerede institutioner, og som traditionelt set ikke 
medtages af medlemsstaternes statistiske kontorer. Med henblik herpå bør der indsamles 
relevante og sammenlignelige data under inddragelse af ikkestatslige organisationer, der 
beskæftiger sig med fattigdom og social udstødelse. For at afspejle krisens løbende udvikling 
bør fordelingen revideres i 2021 på grundlag af den samme tildelingsmetode baseret på de 
statistiske data og ligestillingsdata, der er til rådighed senest den 19. oktober 2021. 

Ordføreren påpeger, at medlemsstaterne med henblik på at sikre en effektiv imødegåelse af de 
sociale virkninger af covid-19-pandemien for de socialt dårligst stillede og, hvor det er 
relevant, uanset artikel 92, stk. 7, i forordning nr. 1311/2013 bør tildele FEAD en del af de 
yderligere midler (før eller samtidig med tildelingen til EFRU og ESF). Endelig bør der tages 
højde for kønsaspektet i forbindelse med forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af fonden i overensstemmelse med artikel 21 i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder.

5 COM(2020)0446.
6 Rådets forordning (EU, EURATOM) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for 
årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
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