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INFO NOTA: "FONDS VOOR EUROPESE HULP AAN
MINSTBEDEELDEN"
1

INLEIDING

Een van de doelen van de EU2020-strategie is om tegen 2020 het
aantal mensen in armoede of die het risico lopen in de armoede terecht te komen, te verminderen met minstens 20 miljoen. In oktober
2012 lanceerde de Commissie een voorstel voor een nieuw fonds dat
lidstaten kunnen gebruiken om voedselhulp en andere materiële hulp
te bieden aan de minstbedeelden.
Dit fonds moet vanaf 2014 het huidige programma voor voedselverdeling binnen het landbouwbeleid vervangen. De Commissie wil zo tegemoetkomen aan de kritiek dat armoedebestrijding niet gefinancierd
hoort te worden met middelen uit het landbouwbeleid.
Voor de periode 2014-2020 hoopt de Commissie 2,5 miljard euro ter
beschikking te stellen van de lidstaten, maar dit geld komt uit het
EFRO-programma. Het gaat dus niet om nieuw geld maar om een
heroriëntering van bestaande middelen.

2

DOELGROEPEN

De prioritaire doelgroepen van dit plan zijn de minstbedeelden, daklozen en achtergestelde kinderen. De Commissie schat dat er vandaag
40 miljoen Europeanen ernstige materiële ontbering lijden. Nog eens
116 miljoen mensen dreigen door armoede of sociale uitsluiting te
worden getroffen. De Commissie denkt met dit budget 2 miljoen van
de meest hulpbehoevende mensen te kunnen helpen. Het totaal aantal begunstigden zou 4 miljoen bedragen dankzij de inspanningen van
de lidstaten en partnerorganisaties.

3

WERKWIJZE

Volgens het voorstel van de Europese Commissie dat nu voorligt dienen de lidstaten een plan in bij de Commissie voor de periode 20142020. Indien de Commissie akkoord gaat met dit plan, wordt het budget overgemaakt aan de lidstaat a rato van 85% van het budget voor
rekening van de Commissie. De lidstaat moet zelf 15% bijdragen. De
nationale overheden kunnen dan kiezen om zelf voedsel en goederen
(bijvoorbeeld schoenen, zeep of shampoo) aan te kopen en deze te
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verdelen via partnerorganisaties of met dit budget hulporganisaties deze producten te laten
aankopen. De nationale plannen moeten ook een luik sociale integratie bevatten en ook voor
dit luik kan de Commissie financieel tussenkomen.
Voor de verdeling van het budget tussen de lidstaten kijkt de Commissie naar het aantal
mensen die het risico lopen in armoede terecht te komen in elke lidstaat. Volgens de Commissie loopt eenieder die een inkomen heeft van minder dan 60% van het mediaaninkomen
in zijn of haar land een ernstig risico om in armoede terecht te komen.

4

PLAATS VAN DIT FONDS BINNEN DE FONDSEN VOOR SOCIALE COHESIE

Voor de periode 2014-2020 hoopt de Commissie 2,5 miljard euro ter beschikking te stellen
van de lidstaten.
Het budget voor dit fond zou begroot worden in het kader van de cohesiefondsen (waaronder dus het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) blijft het belangrijkste fonds voor de sociale ontwikkeling
van Europa. Desondanks wijst de Commissie erop dat de programma’s voor arbeidsbegeleiding en opleiding van het ESF voorbijgaan aan de noden van een belangrijke groep mensen
voor wie voedsel en materiële bijstand de eerste prioriteit is. Daarom wordt dus het nieuwe
Fonds opgericht en gefinancierd met middelen uit het EFRO. Hiervoor worden geen extra
middelen aan het EFRO toegevoegd, zodat het dus feitelijk gaat over een heroriëntering van
middelen. Het effect hiervan voor het Belgische/Vlaamse EFRO is nog niet bekend.

5

PROCEDURE GOEDKEURING

Dit voorstel van de Commissie moet beslist worden in het kader van de codecisie procedure.
Het wordt bijgevolg voorgelegd aan de Europese Raad en het Parlement en wordt van
kracht zodra tussen beide organen een consensus bereikt zou worden.
Meer informatie: http://ec.europa.eu/agriculture/most-deprived-persons/index_en.htm
We hebben nog geen informatie over de standpunten van de Belgische regering (in het kader van de Europese Raad) en de Belgische EU-parlementsleden bij dit voorstel.
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