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KORTFATTAD MOTIVERING

I. Sammanfattning av kommissionens förslag

I sin Europa 2020-strategi har EU satt upp som mål att antalet personer som lever i eller 
riskerar fattigdom eller social utestängning ska minska med minst 20 miljoner fram till 2020.
Under 2010 löpte nästan en fjärdedel av européerna (116 miljoner) risk att drabbas av 
fattigdom eller social utestängning. Precis som kommissionen påminner oss om försämras 
situationen dag för dag och drabbar alla länder i unionen, allt större befolkningsgrupper och 
nya sociala kategorier som t.ex. fattiga arbetstagare och pensionärer med låg inkomst. En del 
av denna befolkningsgrupp, 43 miljoner personer, lever under ytterst knappa materiella 
förhållanden och kan inte tillgodose ens sina mest elementära behov eftersom de inte kan få 
tillgång till tillräckligt med mat av fullgod kvalitet. De allra mest utsatta av dem befinner sig 
dessutom alltför långt från arbetsmarknaden för att kunna dra fördel av Europeiska 
socialfondens åtgärder för social inkludering.

Kommissionen föreslår en fond för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, som 
ska ersätta EU:s ordning för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen, som vissa 
medlemsstater har ifrågasatt med argumentet att problemet är en social fråga där 
medlemsstaterna ensamma har behörighet. Den nya fonden, som ska fungera enligt 
strukturfondsbestämmelserna, är inriktad på livsmedelsbrist, hemlöshet och barns materiella 
fattigdom. Den ska finansiera inköp av livsmedelsprodukter och baskonsumentvaror för 
personligt bruk samt kompletterande åtgärder som syftar till social inkludering. Fonden 
anknyter till EU:s politik för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och 
finansieringen ska uteslutande hämtas från Europeiska socialfonden (ESF).

II. Kritik mot kommissionens förslag

1) Medlen är ytterst otillräckliga

a) För perioden 2014–2020 föreslår kommissionen en budget på 2,5 miljarder euro. Det 
innebär att biståndet minskar med 1 miljard euro jämfört med enbart det nuvarande 
livsmedelsbiståndet från de 20 medlemsstater som deltar i EU:s ordning för utdelning av 
livsmedel till de sämst ställda i unionen. I de pågående förhandlingarna mellan 
stats- och regeringschefer har dessa medel till och med sänkts till 2,1 miljarder euro. Här bör 
man komma ihåg att 3,5 miljarder euro hade planerats för EU:s nuvarande ordning för 
utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen för föregående flerårsperiod. Vid en 
tidpunkt då situationen förvärras är det särskilt upprörande att budgeten sänks för dem som 
har det sämst ställt. Det är något som en mängd medborgare inte kan förstå och som förstärker 
den negativa inställningen till EU bland allmänheten.

b) Förslaget är begränsat till vissa målgrupper och går till och med stick i stäv med 
Europa 2020-strategin. I fördelningskriterierna ingår bara två av de fyra indikatorer som 
används i Europa 2020-strategin för att identifiera fattigdom och uteslutning, nämligen 
befolkningsgrupper som drabbats av allvarlig materiell fattigdom och personer som lever i 
hushåll med mycket låg arbetsintensitet. Dessa båda kriterier utesluter en hel 
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befolkningsgrupp som antingen är socialt utestängd eller befinner sig i fattigdom med hög 
risk för utestängning. I artikel 4 hänvisas huvudsakligen till hemlösa och barn.

c) Förutom till livsmedelsutdelning kan en del av medlen från fonden användas till inköp av 
baskonsumentvaror till hemlösa eller barn (kläder). Fonden kan också stödja verksamheter för 
social inkludering.

Eftersom de medel som anslås till livsmedel åt dem som har det sämst ställt är otillräckliga, 
anser föredraganden att man inte bör sprida ut medlen alltför mycket utanför 
livsmedelsområdet. Den nödvändiga sociala inkluderingen är enligt föredragandens mening 
redan föremål för insatser: I de kommande nationella programmen är medlemsstaterna 
skyldiga att anslå 20 procent av ESF-medlen till social inkludering.

2) Tillämpningsbestämmelserna för fonden är ytterst stelbenta och komplicerade

De flesta av lagstiftningsförslagen för fonden bygger på de nuvarande 
strukturfondsbestämmelserna och präglas av onödigt betungande byråkrati. De beskrivna 
metoderna för förvaltningen av fonden är inte i samklang med dess mål, som kräver 
flexibilitet och anpassning till nödsituationer. Till detta kommer att man måste förskottera de 
medel som krävs för att genomföra åtgärderna, vilket kan vara svårt för en del medlemsstater.

Föredraganden anser att det finns en stor risk för att detta leder till ineffektivitet och till den 
paradoxala situationen att det finns medel som inte utnyttjas.

3) 2014 kommer att bli ett problematiskt övergångsår

På grund av komplexiteten i genomförandet av fonden är det mycket troligt att verksamheten 
inte kommer igång förrän under hösten 2014. Det kommer att vara för sent för att göra något 
åt de sämst ställdas grundläggande behov under 2014.

III. Föredragandens förslag

Om budgeten och principerna:

 Behåll finansieringen på nuvarande nivå, dvs. 3,5 miljarder euro för sju år.
 Behåll de fyra indikatorerna i Europa 2020-strategin för bidragsberättigade 

befolkningsgrupper.
 Prioritera livsmedel, som är det mest grundläggande behovet för dem som har det 

sämst, och överlåt åt varje medlemsstat att välja vilka grupper som har störst behov av 
bistånd.

 För att öka effektiviteten bör unionens insats ingå i en integrerad och sammanhållen 
strategi för att bekämpa fattigdom och utestängning, som inbegriper individens behov.
Under dessa omständigheter förefaller det vara nödvändigt att utnyttja all 
unionspolitik och alla tillgängliga medel: Europiska socialfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska regionala 
utvecklingsfonden etc.
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 Lagren av interventionsvaror kan även i fortsättningen utnyttjas för utdelning till dem 
som har det sämst ställt. Föredraganden vill dock understryka att värdet av dessa lager 
inte bör få minska de medel som anslås till fonden.

 Livsmedelsgåvor bör också uppmuntras.

Under övergångsåret 2014:

 En övergångslösning bör föreslås. Enligt samma modell som för EU:s ordning för 

utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen skulle EU-medel från olika 
fonder kunna ställas till förfogande för varje medlemsstat så att man kan starta sina 
respektive program.

IV. Kompletterande bidrag till fonden från den gemensamma jordbrukspolitiken är 
möjliga – föredragandens förslag

a) Underlätta livsmedelsgåvor och minska samtidigt livsmedelsslöseriet

Föredraganden anser att det är absolut nödvändigt att bekämpa livsmedelsslöseriet som är ett 
verkligt gissel i Europa. Kommissionen och Europaparlamentet (via sin resolution av den 
19 januari 20121 – Caronna-betänkandet) har uppskattat att livsmedelsslöseriet under hela 
leveranskedjan uppgår till ungefär 190 kg per år och europé.

I detta syfte föreslår föredraganden följande:

 Informera konsumenterna om vissa hälsoskyddsbetingade upplysningar i enlighet 
med unionslagstiftningen som förekommer på jordbruks- och livsmedelsprodukter 
som t.ex. sista förbrukningsdag och bäst före-datum, eftersom dessa upplysningar ger 
upphov till mycket missuppfattningar bland konsumenterna och till ett betydande 
slöseri.

 Se över EU-lagstiftningen om handelsnormer för jordbruksprodukter (framför allt 
inom frukt- och grönsakssektorn) för att främja ett utbud av frukt och grönsaker som 
inte är storlekssorterade.

 Ge stora distributionskedjor etableringsrätt och rätt att utnyttja mark med det 
uttryckliga förbehållet att de skänker bort osålda livsmedel.

b) Utnyttja medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Åtgärder enligt två prioriteringar i reformen av landsbygdsutvecklingen kan bidra till att ge 
mer mat till dem som har det sämst:

– Prioriterat område nr 3: Främja organisationen av livsmedelskedjan och särskilt korta 
leveranskedjor. Genom att minska antalet mellanhänder och skapa sociala band gör de korta 
leveranskedjorna det möjligt för jordbrukarna att sälja sina produkter på rätt sätt och till ett 
pris som konsumenterna har råd med. Dessutom kan investeringar göras i logistikplattformar 
och i bearbetning av osålda produkter och konservering.

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0014.
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– Prioriterat område nr 6: Främja social inkludering, fattigdomsminskning och ekonomisk 
utveckling.

c) Utnyttja den kommande reformen av den gemensamma organisationen av 
marknaden för frukt och grönsaker

De grupper som fonden är inriktad på bör kunna få sin föda från balanserade måltider med 
god näringsmässig kvalitet. Frukt och grönsaker är viktiga produkter i en måltid. Den 
nuvarande regleringen tillåter att dessa produkter delas ut gratis till välgörande ändamål, 
stiftelser som godkänts av medlemsstaterna eller till offentliga inrättningar (sjukhus, skolor, 
ålderdomshem m.m.). Fondens partnerorganisationer bör i högre grad vara mottagare.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Bestämmelserna bör även garantera 
att fonden överensstämmer med unionens 
social- och miljöpolitik, exempelvis 
bekämpandet av livsmedelsslöseriet.

Or. fr

Motivering

Livsmedelsslöseriet är en stor europeisk skandal som EU har beslutat att bekämpa. Alla 
fondens aktörer bör integrera verktyg och mekanismer för att bidra till bekämpandet av 
livsmedelsslöseriet.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att ange en lämplig budgetram bör 
kommissionen via genomförandeakter 
upprätta en årlig fördelning av 
sammanlagda resurser per medlemsstat 
med hjälp av en objektiv och öppen metod 
som återspeglar skillnader vad gäller 
fattigdom och materiella brister.

(7) För att ange en lämplig budgetram bör 
kommissionen via genomförandeakter 
upprätta en årlig fördelning av 
sammanlagda resurser per medlemsstat 
med hjälp av en objektiv och öppen metod 
som återspeglar skillnader vad gäller 
fattigdom och materiella brister, såsom den 
relativa fattigdomsgränsen.

Or. fr
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Motivering

Det är nödvändigt att definiera en gemensam och enkel metod att se till att varje medlemsstat 
inriktar sig på en likartad mottagargrupp med hänsyn tagen till nationella skillnader.
Eftersom relativ fattigdom är en indikator som används i Europa 2000-strategin och av 
Eurostat är det lämpligt att använda den för fonden.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Varje medlemsstat bör i sitt operativa 
program fastställa och motivera de former 
av materiell fattigdom som ska åtgärdas 
och beskriva målen för och kännetecknen 
för det bistånd till de personer som har det 
sämst ställt vilket kommer att 
tillhandahållas via stödet till befintliga 
nationella system. Programmet bör också 
inkludera inslag som är nödvändiga för att 
genomförandet av det operativa 
programmet ska bli slagkraftigt och 
resurseffektivt.

(8) Varje medlemsstat bör i sitt operativa 
program fastställa och motivera de former 
av materiell fattigdom som ska åtgärdas 
och beskriva målen för och kännetecknen 
för det bistånd till de personer som har det 
sämst ställt vilket kommer att 
tillhandahållas via stödet till befintliga 
nationella system. Bristande tillgång till 
livsmedel bör vara den brist som 
medlemsstaterna i första hand tar itu med.
Programmet bör också inkludera inslag 
som är nödvändiga för att genomförandet 
av det operativa programmet ska bli 
slagkraftigt och resurseffektivt.

Or. fr

Motivering

Eftersom mat är det mest grundläggande behovet, ger det partnerorganisationerna och 
medlemsstaterna möjlighet att ta kontakt med de personer som är utestängda från 
samhällslivet. Detta är det bästa sättet att se till att fonden blir effektiv.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att förbättra kvaliteten och 
utformningen av varje operativt program 
och utvärdera fondens genomslag och 

(12) För att förbättra kvaliteten och 
utformningen av varje operativt program 
och utvärdera fondens genomslag och 
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resurseffektivitet bör utvärderingar i 
förhand och i efterhand genomföras.
Utvärderingarna bör kompletteras med 
undersökningar av de personer som har 
det sämst ställt och som har dragit fördel 
av programmet, och om nödvändigt med 
hjälp av undersökningar under 
programperioden. Medlemsstaternas och 
kommissionens respektive ansvar i detta 
avseende bör anges närmare.

resurseffektivitet bör utvärderingar i 
förhand och i efterhand genomföras.
Utvärderingarna bör kompletteras med 
undersökningar av uppgifter om den 
relativa fattigdomen i respektive 
medlemsstat. Medlemsstaternas och 
kommissionens respektive ansvar i detta 
avseende bör anges närmare.

Or. fr

Motivering

Utvärderingar av detta slag ökar medlemsstaternas och partnerorganisationernas 
administrativa börda, vilket gör fonden mindre effektiv. Övergripande utvärderingar av den 
relativa fattigdomen på nationell nivå fyller samma ändamål och gör att den budget som 
anslagits för att hjälpa dem som har det sämst ställt får större verkan.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Enligt [förslaget till] 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om den gemensamma organisationen av 
marknaderna för jordbruksprodukter 
[CMO-förordningen] kan produkter som 
köps in genom offentliga interventioner 
förbrukas genom att de görs tillgängliga för 
ordningen för livsmedelsdistribution till de 
sämst ställda i EU om den ordningen 
medger det. Beroende på omständigheterna 
kan livsmedel från användning, beredning 
eller försäljning av sådana lager vara det 
ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet, 
varför detta bör möjliggöras i den här 
förordningen. De belopp som betalas vid 
transaktioner som rör sådana lager bör 
användas till förmån för dem som har det 
sämst ställt och bör inte tillämpas så att 
medlemsstaternas skyldighet att 
medfinansiera programmet minskar. För 

(17) Enligt [förslaget till] 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om den gemensamma organisationen av 
marknaderna för jordbruksprodukter 
[CMO-förordningen] kan produkter som 
köps in genom offentliga interventioner 
förbrukas genom att de görs tillgängliga för 
ordningen för livsmedelsdistribution till de 
sämst ställda i EU om den ordningen 
medger det. Beroende på omständigheterna 
kan livsmedel från användning, beredning 
eller försäljning av sådana lager vara det 
ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet, 
varför detta bör möjliggöras i den här 
förordningen. De belopp som betalas vid 
transaktioner som rör sådana lager bör 
användas till förmån för dem som har det 
sämst ställt, som komplement till fondens 
medel utan att kostnaderna för 
utnyttjande dras av från de anslagna 
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effektivast möjliga användning av 
interventionslagren och avkastning på dem 
bör kommissionen i enlighet med 
artikel 19 e i förordning (EU) 
nr [CMO-förordningen] anta 
genomförandeakter om fastställande av 
förfaranden för hur produkter i 
interventionslagren får användas, beredas 
eller säljas till förmån för programmet för 
dem som har det sämst ställt.

medlen. För effektivast möjliga 
användning av interventionslagren och 
avkastning på dem bör kommissionen i 
enlighet med artikel 19 e i förordning (EU) 
nr [CMO-förordningen] anta 
genomförandeakter om fastställande av 
förfaranden för hur produkter i 
interventionslagren får användas, beredas 
eller säljas till förmån för programmet för 
dem som har det sämst ställt.

Or. fr

Motivering

Interventionslager bör i förekommande fall vara ett tillskott till och inte dras av från de 
anslagna medlen så att partnerorganisationerna kan förutse dessa.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) de som har det sämst ställt: fysiska 
personer, antingen enskilda, familjer, 
hushåll eller grupper bestående av sådana 
personer, vars behov av bistånd har 
fastställts på grundval av objektiva kriterier 
som antagits av behöriga nationella 
myndigheter, eller definierats av
partnerorganisationer och som godkänts av 
dessa behöriga myndigheter,

(1) de som har det sämst ställt: fysiska 
personer, antingen enskilda, familjer, 
hushåll eller grupper bestående av sådana 
personer, vars behov av bistånd har 
fastställts på grundval av objektiva kriterier 
som antagits av behöriga nationella 
myndigheter i samarbete med
partnerorganisationer och som godkänts av 
dessa behöriga nationella myndigheter,

Or. fr

Motivering
Större tydlighet och dialog mellan de behöriga nationella myndigheterna och 
partnerorganisationerna bör säkerställas för att öka effektiviteten.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) partnerorganisationer: de offentliga 
organ eller ideella organisationer som 
direkt eller via andra partnerorganisationer 
tillhandahåller livsmedel eller varor till de 
personer som har det sämst ställt, och vars 
insatser har valts ut av 
förvaltningsmyndigheten enligt 
artikel 29.3 b,

(2) partnerorganisationer: de offentliga 
organ eller ideella organisationer som 
direkt eller via andra partnerorganisationer 
tillhandahåller livsmedel och varor till de 
personer som har det sämst ställt, och vars 
insatser har valts ut av 
förvaltningsmyndigheten enligt 
artikel 29.3 b,

Or. fr

Motivering

Eftersom mat är det mest grundläggande behovet, ger det partnerorganisationerna och 
medlemsstaterna möjlighet att ta kontakt med de personer som är utestängda från 
samhällslivet. Detta är det bästa sättet att se till att fonden blir effektiv.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. Kommissionen, medlemsstaterna och 
partnerorganisationerna ska bidra till 
bekämpandet av livsmedelsslöseriet i varje 
led i leveranskedjan, inbegripet 
tillhandahållandet av livsmedel och 
utbildning av mottagarna i detta syfte.

Or. fr

Motivering

Livsmedelsslöseriet är en stor europeisk skandal som EU har beslutat att bekämpa. Alla 
fondens aktörer bör integrera verktyg och mekanismer för att bidra till bekämpandet av 
livsmedelsslöseriet.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De samlade medel som ska vara 
tillgängliga för budgetåtaganden från 
fonden under åren 2014–2020 ska uppgå 
till 2 500 000 000 euro i 2011 års priser, i 
enlighet med den uppdelning per år som 
fastställs i bilaga II.

1. De samlade medel som ska vara 
tillgängliga för budgetåtaganden från 
fonden under åren 2014–2020 ska uppgå 
till 3 500 000 000 euro i 2011 års priser, i 
enlighet med den uppdelning per år som 
fastställs i bilaga II.

Or. fr

Motivering

Den budget som kommissionen föreslår innebär att biståndet minskar med 1 miljard euro 
jämfört med enbart det nuvarande livsmedelsbiståndet från de 20 medlemsstater som deltar i 
EU:s ordning för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen. Man bör åtminstone 
bibehålla den ram som planerats för EU:s ordning för utdelning av livsmedel till de sämst 
ställda i unionen, dvs. 3,5 miljarder euro under sju år.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 84.5 i förordning (EU) nr … 
(grundförordningen) genom 
genomförandeakter anta ett beslut om årlig 
fördelning per medlemsstat av de samlade 
medlen, utan att det påverkar punkt 4 i den 
här artikeln, med beaktande av följande 
indikatorer sammanställda av Eurostat:

3. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 84.5 i förordning (EU) nr … 
(grundförordningen) genom 
genomförandeakter anta ett beslut om årlig 
fördelning per medlemsstat av de samlade 
medlen, utan att det påverkar punkt 4 i den 
här artikeln, med beaktande av följande 
indikatorer sammanställda av Eurostat:

-a) Den relativa fattigdomsgränsen, dvs. 
den procentandel av befolkningen som 
lever i ett hushåll som inte har en inkomst 
som motsvarar minst 60 % av den 
nationella medianinkomsten.

a) Den befolkning som lever i grav 
materiell fattigdom.

a) Den befolkning som lever i grav 
materiell fattigdom.
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b) Den befolkning som lever i hushåll med 
mycket låg arbetsintensitet.

b) Den befolkning som lever i hushåll med 
mycket låg arbetsintensitet.

Or. fr

Motivering

Samtliga fattigdomsindikatorer som EU har tagit med i Europa 2020-strategin bör behållas.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förvaltningsmyndigheten ska under 
2017 och 2021 utföra en strukturerad 
undersökning av slutmottagarna enligt 
kommissionens mall. Kommissionen ska 
anta mallen genom en genomförandeakt.
Denna genomförandeakt ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 60.2.

2. Förvaltningsmyndigheten ska under 
2017 och 2021 utföra en strukturerad 
undersökning av slutmottagarna enligt 
kommissionens mall som upprättats i 
samarbete med berörda parter.
Kommissionen ska anta mallen genom en 
genomförandeakt. Denna genomförandeakt 
ska antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 60.2.

Or. fr

Motivering

För att se till att utvärderingarna stämmer med verkligheten bör kommissionen upprätta 
denna mall i samarbete med de aktörer som är aktiva på detta område.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Livsmedel och varor för hemlösa eller 
barn får köpas in partnerorganisationerna
själva.

3. Livsmedel och varor avsedda för
slutmottagarna får köpas in av
partnerorganisationerna själva.

Or. fr
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Motivering

Fonden är avsedd för de personer som har det sämst ställt som är en bredare kategori av 
personer som behöver bistånd. I bland annat artikel 2.1 och 2.7 och artiklarna 3 och 21.4 
hänvisas uttryckligen till dem som har det sämst ställt. Syftet med ändringen är alltså att göra 
förordningen mer konsekvent.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De får också köpas in av ett offentligt 
organ och tillhandahållas kostnadsfritt till 
partnerorganisationerna. I sådana fall får 
livsmedlen införskaffas genom 
användning, beredning eller försäljning av 
produkter i interventionslager som görs 
tillgängliga i enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr [CMO-förordningen], 
förutsatt att det är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga alternativet och inte på ett 
omotiverat sätt fördröjer leveranserna av 
livsmedel till partnerorganisationerna. Alla 
belopp som härrör från transaktioner som 
rör sådana lager ska användas till förmån 
för de personer som har det sämst ställt och 
får inte tillämpas så att de minskar 
medlemsstaternas skyldighet enligt 
artikel 18 i den här förordningen att 
medfinansiera programmet.

De får också köpas in av ett offentligt 
organ och tillhandahållas kostnadsfritt till 
partnerorganisationerna. I sådana fall får 
livsmedlen införskaffas genom 
användning, beredning eller försäljning av 
produkter i interventionslager som görs 
tillgängliga i enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr [CMO-förordningen], 
förutsatt att det är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga alternativet och inte på ett 
omotiverat sätt fördröjer leveranserna av 
livsmedel till partnerorganisationerna. Alla 
belopp som härrör från transaktioner som 
rör sådana lager ska användas till förmån 
för de personer som har det sämst ställt,
som komplement till fondens medel utan 
att kostnaderna för utnyttjandet dras av 
från de anslagna medlen.

Or. fr

Motivering

Interventionslager bör i förekommande fall vara ett tillskott till och inte dras av från de 
anslagna medlen så att partnerorganisationerna kan förutse dessa.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kostnader för livsmedel eller basvaror 
för personligt bruk för hemlösa eller barn.

a) Kostnader för livsmedel eller basvaror 
för personligt bruk för slutmottagarna.

Or. fr

Motivering

Fonden är avsedd för de personer som har det sämst ställt som är en bredare kategori av 
personer som behöver bistånd. I bland annat artikel 2.1 och 2.7 och artiklarna 3 och 21.4 
hänvisas uttryckligen till dem som har det sämst ställt. Syftet med ändringen är alltså att göra 
förordningen mer konsekvent.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om ett offentligt organ köper in 
livsmedel eller basvaror för personligt bruk 
till hemlösa eller barn och överlämnar 
dem till partnerorganisationer: kostnaderna 
för frakt av livsmedlen eller varorna till 
partnerorganisationernas lager med en fast 
sats på 1 % av de kostnader som avses 
i led a.

b) Om ett offentligt organ köper in 
livsmedel eller basvaror för personligt bruk 
till slutmottagare och överlämnar dem till 
partnerorganisationer: kostnaderna för frakt 
av livsmedlen eller varorna till 
partnerorganisationernas lager med en fast 
sats på 1 % av de kostnader som avses 
i led a.

Or. fr

Motivering

Fonden är avsedd för de personer som har det sämst ställt som är en bredare kategori av 
personer som behöver bistånd. I bland annat artikel 2.1 och 2.7 och artiklarna 3 och 21.4 
hänvisas uttryckligen till dem som har det sämst ställt. Syftet med ändringen är alltså att göra 
förordningen mer konsekvent.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kostnader för verksamhet för social 
inkludering som partnerorganisationerna 
bedriver och deklarerar, som innebär 
direkt leverans av det materiella stödet till 
de personer som har det sämst ställt, med 
en fast sats på 5 % av de kostnader som 
avses i led a.

utgår

Or. fr

Motivering

Eftersom medlemsstaterna är skyldiga att avsätta 20 procent av ESF-medlen till social 
inkludering vid genomförandet av de kommande nationella ESF-programmen bör de få 
resurser som finns tillgängliga för dem som har det sämst ställt gå till livsmedel.


