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Ändringsförslag 13
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Antalet personer i unionen som lider av 
materiell fattigdom, även grav sådan, ökar 
och dessa personer har ofta inte heller 
möjlighet att dra fördel av 
aktiveringsåtgärderna enligt förordning 
(EU) nr […grundförordningen], och 
särskilt förordning (EU) nr […ESF].

(2) Antalet personer i unionen som lider av 
materiell fattigdom, även grav sådan, ökar 
och dessa personer har ofta inte heller 
möjlighet att dra fördel av 
aktiveringsåtgärderna enligt förordning 
(EU) nr […grundförordningen], och 
särskilt förordning (EU) nr […ESF]. De 
kriterier som används för att definiera 
sådana personer bör överensstämma med 
de ändrade ekonomiska och sociala 
förhållandena.

Or. en

Ändringsförslag 14
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att övervaka framstegen i 
genomförandet av operativa program bör 
medlemsstaterna utarbeta och 
tillhandahålla till kommissionen årliga och 
slutliga genomföranderapporter och på så 
sätt säkerställa att det finns väsentlig och 
aktuell information. I samma syfte bör 
kommissionen och varje medlemsstat hålla 
ett årligt möte för en bilateral genomgång, 
om de inte enas om annat.

(11) För att övervaka framstegen i 
genomförandet av operativa program bör 
medlemsstaterna utarbeta och 
tillhandahålla kommissionen en rapport 
om genomförandet efter halva tiden och 
en slutlig genomföranderapport och på så 
sätt säkerställa att det finns väsentlig och 
aktuell information. I samma syfte bör 
kommissionen och varje medlemsstat hålla 
ett årligt möte för en bilateral genomgång, 
om de inte enas om annat.

Or. fr
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Ändringsförslag 15
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att skydda unionens ekonomiska 
intressen bör det finnas tidsbegränsade 
åtgärder som gör det möjligt för den 
delegerade utanordnaren att avbryta 
utbetalningar när det finns tecken som 
tyder på allvarliga brister i förvaltnings-
och kontrollsystemet, bevis på allvarliga 
oriktigheter i samband med en ansökan om 
utbetalning eller underlåtenhet att lämna in 
handlingar för granskning och 
godkännande av räkenskaperna.

(30) För att skydda unionens ekonomiska 
intressen bör det finnas tidsbegränsade 
åtgärder som gör det möjligt för den 
delegerade utanordnaren att avbryta 
utbetalningar när det finns tecken som 
tyder på allvarliga brister i förvaltnings-
och kontrollsystemet, bevis på allvarliga 
oriktigheter i samband med en ansökan om 
utbetalning, underlåtenhet att lämna in 
handlingar för granskning och 
godkännande av räkenskaperna eller 
betydande förseningar i 
projektgenomförandet, och när det på 
goda grunder kan styrkas att 
projektmålen inte uppfylls.

Or. pt

Ändringsförslag 16
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) För att garantera enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
genomförandebefogenheterna i fråga om 
mallen för de årliga och slutliga 
genomföranderapporterna och 
förteckningen över gemensamma 
indikatorer, mallen för den strukturerade 
undersökningen av slutmottagarna, det 
elektroniska systemet för datautbyte mellan 
medlemsstaterna och kommissionen, 

(40) För att garantera enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
genomförandebefogenheterna i fråga om 
mallen för rapporten för genomförandet 
efter halva tiden och den slutliga 
genomföranderapporten och 
förteckningen över gemensamma 
indikatorer, mallen för den strukturerade 
undersökningen av slutmottagarna, det 
elektroniska systemet för datautbyte mellan 
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mallen för förvaltningsförklaring, mallarna 
för revisionsstrategin, yttrande och årlig 
kontrollrapport och metoder för 
urvalsmetoden, bestämmelserna för 
användning av uppgifter som inhämtats 
under revisioner samt mallen för 
betalningsansökningar utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter6.

medlemsstaterna och kommissionen, 
mallen för förvaltningsförklaring, mallarna 
för revisionsstrategin, yttrande och årlig 
kontrollrapport och metoder för 
urvalsmetoden, bestämmelserna för 
användning av uppgifter som inhämtats 
under revisioner samt mallen för 
betalningsansökningar utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter6.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fonden ska främja den sociala 
sammanhållningen i unionen genom att 
bidra till att uppnå målet enligt 
Europa 2020-strategin att minska 
fattigdomen med minst 20 miljoner 
personer som riskerar fattigdom och social 
utestängning. Förutom detta allmänna mål 
ska fonden bidra till att uppnå det specifika 
målen som är att åtgärda de värsta 
formerna av fattigdom i unionen genom att 
tillhandahålla icke-finansiellt bistånd till 
dem som har det sämst ställt. Detta mål ska 
mätas med antalet personer som får bistånd 
ur fonden.

Fonden ska främja den sociala 
sammanhållningen i unionen genom att 
bidra till att uppnå målet enligt 
Europa 2020-strategin att minska 
fattigdomen med minst 20 miljoner 
personer som riskerar fattigdom och social 
utestängning. Förutom detta allmänna mål 
ska fonden bidra till att uppnå det specifika 
målet som är att åtgärda de värsta formerna 
av fattigdom i unionen genom att 
tillhandahålla icke-finansiellt bistånd till 
dem som har det sämst ställt. Detta mål ska 
mätas med antalet personer som får bistånd 
ur fonden. Fonden ska se till att ingen
människa som befinner sig i EU går 
hungrig.

Or. fr
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Ändringsförslag 18
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fonden ska stödja nationella system där 
livsmedelsprodukter och 
baskonsumentvaror för personligt bruk för 
hemlösa eller barn delas ut till de personer 
som har det sämst ställt via 
partnerorganisationer som väljs ut av 
medlemsstaterna.

1. Fonden ska stödja nationella system där 
livsmedelsprodukter och 
baskonsumentvaror delas ut till de personer 
som har det sämst ställt, särskilt hemlösa 
och barn, via partnerorganisationer som 
väljs ut av medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 19
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den del av unionens budget som anslås 
till fonden ska genomföras inom ramen för 
delad förvaltning mellan medlemsstaterna 
och kommissionen i enlighet med 
artikel 55.1 b i budgetförordningen, med 
undantag av tekniskt bistånd på 
kommissionens initiativ, som ska 
genomföras inom ramen för direkt 
förvaltning enligt artikel 55.1 a i 
budgetförordningen.

1. Den del av unionens budget som anslås 
till fonden ska genomföras inom ramen för 
delad förvaltning mellan medlemsstaterna 
och kommissionen i enlighet med 
artikel 58.1 b i budgetförordningen, med 
undantag av tekniskt bistånd på 
kommissionens initiativ, som ska 
genomföras inom ramen för direkt 
förvaltning enligt artikel 58.1 a i 
budgetförordningen.

Or. fr

Ändringsförslag 20
Ingeborg Gräßle

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den del av unionens budget som anslås 
till fonden ska genomföras inom ramen för 
delad förvaltning mellan medlemsstaterna 
och kommissionen i enlighet med 
artikel 55.1 b i budgetförordningen, med 
undantag av tekniskt bistånd på 
kommissionens initiativ, som ska 
genomföras inom ramen för direkt 
förvaltning enligt artikel 55.1 a i 
budgetförordningen.

1. Den del av unionens budget som anslås 
till fonden ska genomföras inom ramen för 
delad förvaltning mellan medlemsstaterna 
och kommissionen i enlighet med 
artikel 58.1 b i budgetförordningen, med 
undantag av tekniskt bistånd på 
kommissionens initiativ, som ska 
genomföras inom ramen för direkt 
förvaltning enligt artikel 58.1 a i 
budgetförordningen.

Or. de

Ändringsförslag 21
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen, medlemsstaterna och 
stödmottagarna ska tillämpa principen om 
sund ekonomisk förvaltning i enlighet med 
artikel 26 i budgetförordningen.

7. Kommissionen, medlemsstaterna och 
stödmottagarna ska tillämpa principen om 
sund ekonomisk förvaltning i enlighet med 
artikel 30 i budgetförordningen.

Or. fr

Ändringsförslag 22
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Medlemsstaterna och stödmottagarna 
ska välja ut livsmedelsprodukterna och 
varorna med ledning av objektiva kriterier. 
I urvalskriterierna för livsmedelsprodukter 
och i förekommande fall varor ska hänsyn 

12. Medlemsstaterna och stödmottagarna 
ska välja ut livsmedelsprodukterna och 
varorna med ledning av objektiva kriterier. 
I urvalskriterierna för livsmedelsprodukter 
och i förekommande fall varor ska hänsyn 
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också tas till klimat- och miljöaspekter, i 
synnerhet för att minska slöseri med 
livsmedel.

också tas till klimat- och miljöaspekter, i 
synnerhet för att minska slöseri med 
livsmedel. Dessa livsmedelsprodukter och 
varor ska vara producerade i unionen. 
Om medlemsstaterna och stödmottagarna 
skulle välja livsmedelsprodukter och varor 
som inte är producerade i unionen kräver 
de objektiva urvalskriterierna att det land 
där produktionen har skett tillämpar 
principen om ömsesidighet i handeln med 
unionen, särskilt när det gäller 
marknadsöppnande.

Or. fr

Ändringsförslag 23
Jean-Pierre Audy

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

Ändringsförslag 24
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inom 
tre månader efter det att denna förordning 
har trätt i kraft till kommissionen lämna in 
ett operativ program som omfattar tiden 

1. Varje medlemsstat ska inom 
fyra månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft till 
kommissionen lämna in ett operativt
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1 januari 2014–31 december 2020 och som 
innehåller följande:

program som omfattar tiden 
1 januari 2014–31 december 2020 och som 
innehåller följande:

Or. fr

Ändringsförslag 25
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En beskrivning av mekanismen som 
fastställer urvalskriterierna för de personer 
som har det sämst ställt, vid behov med 
uppdelning på respektive typ av materiell 
brist.

c) En beskrivning av mekanismen som 
fastställer urvalskriterierna för de personer 
som har det sämst ställt, vid behov med 
uppdelning på respektive typ av materiell 
brist. Beskrivningen ska beakta personer 
med negativ inkomst som nyligen 
drabbats av fattigdom och egnahemsägare 
med negativt eget kapital.

Or. en

Ändringsförslag 26
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får framföra sina 
synpunkter inom tre månader efter det att 
det operativa programmet lämnats in. 
Medlemsstaten ska förse kommissionen 
med alla ytterligare uppgifter som behövs 
och om nödvändigt revidera förslaget till 
operativt program.

2. Kommissionen får framföra sina 
synpunkter inom en månad efter det att det 
operativa programmet lämnats in. Om 
kommissionen inom denna tidsfrist inte 
har framfört några synpunkter anses 
kommissionen ha godkänt det operativa 
programmet. Medlemsstaten ska förse 
kommissionen med alla ytterligare 
uppgifter som behövs och om nödvändigt 
revidera förslaget till operativt program.
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Or. fr

Ändringsförslag 27
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter godkänna ändringar i 
ett operativt program inom fem månader
efter det att det lämnats in av 
medlemsstaten, under förutsättning att 
kommissionens synpunkter beaktats på ett 
tillfredsställande sätt.

3. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter godkänna ändringar i 
ett operativt program inom tre månader
efter det att det lämnats in av 
medlemsstaten, under förutsättning att 
kommissionens synpunkter beaktats på ett 
tillfredsställande sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 28
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska kommissionen minst en 
gång om året rådgöra med organisationer 
som företräder partnerorganisationerna på 
unionsnivå beträffade genomförandet av 
stödet ur fonden.

Dessutom ska kommissionen minst en 
gång om året rådgöra med organisationer 
som företräder partnerorganisationerna på 
unionsnivå beträffande genomförandet av 
stödet ur fonden. Resultatet av dessa 
samråd ska behandlas av parlamentet i ett 
betänkande.

Or. fr

Ändringsförslag 29
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med 2015 och till och med
2022 ska medlemsstaterna till 
kommissionen senast den 30 juni varje år
lämna in en årlig rapport om 
genomförandet av det operativa 
programmet under föregående budgetår.

1. Mellan 2015 och 2022 ska 
medlemsstaterna till kommissionen lämna 
in en halvtidsrapport om genomförandet 
av det operativa programmet under 
föregående budgetår.

Or. fr

Ändringsförslag 30
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utarbeta den årliga 
genomföranderapporten enligt den mall 
som antagits av kommissionen, inbegripet 
förteckningen över gemensamma insats-
och resultatindikatorer.

2. Medlemsstaterna ska utarbeta rapporten 
om genomförandet efter halva tiden enligt 
den mall som antagits av kommissionen, 
inbegripet förteckningen över 
gemensamma insats- och 
resultatindikatorer.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De årliga genomföranderapporterna
ska anses godtagbara om de innehåller alla 
uppgifter som krävs i den mall som avses i 
punkt 2, inbegripet de gemensamma 
indikatorerna. Kommissionen ska inom 

3. Rapporten om genomförandet efter 
halva tiden ska anses godtagbar om den
innehåller alla uppgifter som krävs i den 
mall som avses i punkt 2, inbegripet de 
gemensamma indikatorerna. 
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15 arbetsdagar efter mottagandet av den 
årliga genomföranderapporten informera 
medlemsstaten om rapporten inte är 
godtagbar. Om kommissionen inte skickar 
den informationen inom tidsfristen ska 
rapporten anses vara godtagbar.

Kommissionen ska inom 15 arbetsdagar 
efter mottagandet av rapporten om 
genomförandet efter halva tiden informera 
medlemsstaten om rapporten inte är
godtagbar. Om kommissionen inte skickar 
den informationen inom tidsfristen ska 
rapporten anses vara godtagbar.

Or. fr

Ändringsförslag 32
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska granska den årliga 
genomföranderapporten och lämna sina 
synpunkter till medlemsstaten inom två 
månader efter mottagandet av den årliga 
genomföranderapporten.

4. Kommissionen ska granska rapporten 
om genomförandet efter halva tiden och 
lämna sina synpunkter till medlemsstaten 
inom två månader efter mottagandet av 
denna rapport.

Or. fr

Ändringsförslag 33
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen och varje medlemsstat 
ska hålla möte varje år från och med 2014 
till och med 2022 om man inte enas om 
annat, för att undersöka framstegen när det 
gäller genomförandet av det operativa 
programmet, med beaktande av den årliga 
genomföranderapporten och 
kommissionens synpunkter som avses i 
artikel 11.7 där så är tillämpligt.

1. Kommissionen och varje medlemsstat 
ska hålla möte varje år från och med 2014 
till och med 2022 om man inte enas om 
annat, för att undersöka framstegen när det 
gäller genomförandet av det operativa 
programmet, med beaktande av rapporten 
om genomförandet efter halva tiden och 
kommissionens synpunkter som avses i 
artikel 11.7 där så är tillämpligt.
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Or. fr

Ändringsförslag 34
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) hur programmet bidrar till unionens mål 
att det senast 2020 ska finnas 20 miljoner 
färre människor som riskerar fattigdom och 
social utestängning, med beaktande av den 
utvalda typen av materiell brist som ska 
åtgärdas och med hänsyn till nationella 
omständigheter vad gäller fattigdom, social 
utestängning och materiella brister,

a) hur programmet bidrar till unionens mål 
att det senast 2020 ska finnas 20 miljoner 
färre människor som riskerar fattigdom och 
social utestängning och människor med 
negativ inkomst och egendom, med 
beaktande av den utvalda typen av 
materiell brist som ska åtgärdas och med 
hänsyn till nationella omständigheter vad 
gäller fattigdom, social utestängning och 
materiella brister, till personer med 
negativ inkomst och negativt eget kapital, 
till personer med grava materiella brister 
liksom till de personer som i störst 
utsträckning riskerar att drabbas av 
fattigdom,

Or. es

Ändringsförslag 35
Jean-Pierre Audy

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. Kommissionen ska 
anta mallen genom en genomförandeakt. 
Denna genomförandeakt ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 60.2. Mallen ska 
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överensstämma med utvärderingsmålen 
och respektera principen om förenkling.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska på eget initiativ och i 
nära samarbete med medlemsstaterna med 
stöd av externa experter genomföra en 
efterhandsutvärdering för att bedöma 
resultatens genomslag och långsiktighet 
och för att mäta det mervärde som fonden 
tillför. Denna efterhandsutvärdering ska 
vara slutförd senast den 31 december 2023.

Kommissionen ska på eget initiativ och i 
nära samarbete med medlemsstaterna med 
stöd av externa experter genomföra en 
efterhandsutvärdering för att bedöma 
resultatens genomslag och långsiktighet 
och för att mäta det mervärde som fonden 
tillför, med hänsyn till de personer som 
har det sämst ställt som har negativ 
inkomst och negativt eget kapital liksom 
till personer med grava materiella brister 
och de personer som i störst utsträckning 
riskerar att drabbas av fattigdom. Denna 
efterhandsutvärdering ska vara slutförd 
senast den 31 december 2023.

Or. es

Ändringsförslag 37
Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Under genomförandet av en insats ska 
stödmottagare och partnerorganisationer 
informera allmänheten om stödet från 
fonden genom att anslå minst en affisch 
med information om insatsen (minsta 
format A3), inbegripet om unionens 

3. Under genomförandet av en insats ska 
stödmottagare och partnerorganisationer 
informera allmänheten om stödet från 
fonden genom att anslå minst en affisch 
med information om insatsen (minsta 
format A3), inbegripet om unionens 
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finansiella stöd, i ett läge som är tydligt 
synligt för allmänheten, vid varje plats för 
fördelning av livsmedel, varor och 
kompletterande åtgärder, utom då det inte 
är möjligt på grund av omständigheterna 
kring distributionen.

finansiella stöd, i ett läge som är 
lättillgängligt och tydligt synligt för 
allmänheten, vid varje plats för fördelning 
av livsmedel, varor och kompletterande 
åtgärder, utom då det inte är möjligt på 
grund av omständigheterna kring 
distributionen. Stödmottagarna och 
partnerorganisationerna ska se till att 
informationen är tillgänglig för äldre och 
funktionshindrade. 

Or. en

Ändringsförslag 38
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medfinansieringssatsen inom de 
operativa programmen får inte överskrida 
85 % av de offentliga utgifter som 
berättigar till stöd.

1. Finansieringssatsen inom de operativa 
programmen ska vara 100 % av de 
offentliga utgifter som berättigar till stöd.

Or. fr

Ändringsförslag 39
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I kommissionens beslut om antagande 
av ett operativt program ska 
medfinansieringssatsen för det operativa 
programmet och det maximala 
stödbeloppet från fonden fastställas.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 40
Jean-Pierre Audy

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 för de personer 
som har det sämst ställt, särskilt hemlösa 
eller barn, får köpas in av
partnerorganisationerna själva.

Or. fr

Ändringsförslag 41
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Klumpsummor som inte överstiger 
100 000 euro i offentligt stöd.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 42
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller 
basvaror för personligt bruk för de 
personer som har det sämst ställt, särskilt
hemlösa eller barn.

Or. fr
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Ändringsförslag 43
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om ett offentlig 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 till de personer 
som har det sämst ställt, särskilt 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.

Or. fr

Ändringsförslag 44
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Mervärdesskatt, om den inte är 
återbetalningsbar.

Or. fr

Ändringsförslag 45
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Mervärdesskatt. Mervärdesskattebelopp c) Mervärdesskatt, om den är 
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ska dock berättiga till stöd om de inte är 
återbetalningsbara enligt nationell 
mervärdesskattelagstiftning och betalas av 
en annan stödmottagare än en 
icke-beskattningsbar person enligt 
definitionen i artikel 13.1 i rådets direktiv 
2006/112/EG9.

återbetalningsbar och således inte utgör 
en kostnad.

Or. fr

Ändringsförslag 46
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaten ska utse en myndighet 
eller ett nationellt organ till 
revisionsmyndighet, som ska vara 
funktionellt oberoende av 
förvaltningsmyndigheten och 
attesteringsmyndigheten.

4. Medlemsstaten ska utse en myndighet 
eller ett nationellt organ till 
revisionsmyndighet, som ska vara 
funktionellt oberoende av 
förvaltningsmyndigheten och 
attesteringsmyndigheten. Det nationella 
revisionsorganet eller den nationella 
revisionsmyndigheten får utses till 
revisionsmyndighet.

Or. fr

Ändringsförslag 47
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Upprätta en förvaltningsförklaring och 
en årlig sammanfattning enligt 
artikel 56.5 a och 56.5 b i 
budgetförordningen.

e) Upprätta en förvaltningsförklaring och 
en årlig sammanfattning enligt 
artikel 59.5 a och 59.5 b i 
budgetförordningen.

Or. fr
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Ändringsförslag 48
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Upprätta årsredovisning enligt 
artikel 56.5 a i budgetförordningen.

2. Upprätta årsredovisning enligt 
artikel 59.5 a i budgetförordningen.

Or. fr

Ändringsförslag 49
Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast sex månader efter det att det 
operativa programmet har antagits ska 
revisionsmyndigheten utarbeta en 
revisionsstrategi för genomförandet av 
revisioner. I revisionsstrategin ska man 
fastställa revisionsmetoden och 
urvalsmetoden för revisioner av insatserna 
samt planeringen av revisioner under det 
innevarande och de två påföljande 
räkenskapsåren. Revisionsstrategin ska 
uppdateras varje år från 2016 till och med 
2022. Revisionsmyndigheten ska på 
begäran överlämna revisionsstrategin till 
kommissionen.

4. Senast sex månader efter det att det 
operativa programmet har antagits ska 
revisionsmyndigheten utarbeta en 
revisionsstrategi för genomförandet av 
revisioner. I revisionsstrategin ska man 
fastställa revisionsmetoden och 
urvalsmetoden för revisioner av insatserna 
samt planeringen av revisioner under det 
innevarande och de två påföljande 
räkenskapsåren. Revisionsstrategin ska 
uppdateras varje år från 2016 till och med 
2022. Revisionsmyndigheten ska på 
begäran överlämna revisionsstrategin till 
kommissionen. Revisionsmyndigheten ska 
ta vederbörlig hänsyn till 
effektivitetsrevisionen.

Or. es

Ändringsförslag 50
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett revisionsuttalande i enlighet med 
artikel 56.5 i budgetförordningen.

a) Ett revisionsuttalande i enlighet med 
artikel 59.5 i budgetförordningen.

Or. fr

Ändringsförslag 51
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens budgetåtaganden för varje 
operativt program ska göras årligen under 
perioden 1 januari 2014–
31 december 2020. Kommissionens beslut 
om antagande av det operativa programmet 
ska utgöra finansieringsbeslut i den mening 
som avses i artikel 81.2 i 
budgetförordningen, och när beslutet 
anmälts till den berörda medlemsstaten ska 
det utgöra ett rättsligt åtagande i den 
mening som avses i den förordningen.

Unionens budgetåtaganden för varje 
operativt program ska göras årligen under 
perioden 1 januari 2014–
31 december 2020. Kommissionens beslut 
om antagande av det operativa programmet 
ska utgöra finansieringsbeslut i den mening 
som avses i artikel 84.2 i 
budgetförordningen, och när beslutet 
anmälts till den berörda medlemsstaten ska 
det utgöra ett rättsligt åtagande i den 
mening som avses i den förordningen.

Or. fr

Ändringsförslag 52
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje år från och med 2015 till och 
med 2022 ska de utsedda organen senast 
den 15 februari året efter 

1. För varje år från och med 2015 till och 
med 2022 ska de utsedda organen senast 
den 31 januari året efter 
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räkenskapsperiodens slut lämna in följande 
dokument och uppgifter till kommissionen, 
i enlighet med artikel 56 i 
budgetförordningen:

räkenskapsperiodens slut lämna in följande 
dokument och uppgifter till kommissionen, 
i enlighet med artikel 59 i 
budgetförordningen:

Or. fr

Ändringsförslag 53
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje år från och med 2015 till och 
med 2022 ska de utsedda organen senast 
den 15 februari året efter 
räkenskapsperiodens slut lämna in följande 
dokument och uppgifter till kommissionen, 
i enlighet med artikel 56 i 
budgetförordningen:

1. För varje år från och med 2015 till och 
med 2022 ska de utsedda organen senast 
den 31 januari året efter 
räkenskapsperiodens slut lämna in följande 
dokument och uppgifter till kommissionen, 
i enlighet med artikel 56 i 
budgetförordningen:

Or. fr

Ändringsförslag 54
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Attesterad årsredovisning för de berörda 
organ som utsetts enligt artikel 32 och som 
avses i artikel 56.5 i budgetförordningen.

a) Attesterad årsredovisning för de berörda 
organ som utsetts enligt artikel 32 och som 
avses i artikel 59.5 i budgetförordningen.

Or. fr

Ändringsförslag 55
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Förvaltningsuttalande enligt artikel 56.5
i budgetförordningen.

b) Förvaltningsuttalande enligt artikel 59.5
i budgetförordningen.

Or. fr

Ändringsförslag 56
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Ett revisionsuttalande från det utsedda 
oberoende revisionsorgan som avses i 
artikel 56.5 i budgetförordningen, åtföljt av 
en kontrollrapport med resultaten av de 
revisioner som genomförts under det 
räkenskapsår som uttalandet gäller.

d) Ett revisionsuttalande från det utsedda 
oberoende revisionsorgan som avses i 
artikel 59.5 i budgetförordningen, åtföljt av 
en kontrollrapport med resultaten av de 
revisioner som genomförts under det 
räkenskapsår som uttalandet gäller.

Or. fr

Ändringsförslag 57
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 april året efter 
räkenskapsperiodens slut ska 
kommissionen besluta om godkännande av 
räkenskaperna för relevanta organ som 
utsetts i enlighet med artikel 28 för det 
operativa programmet. Beslutet om 
godkännande ska gälla den inlämnade 
redovisningens fullständighet, exakthet 
och sanningsenlighet och ska inte 

1. Senast den 28 februari året efter 
räkenskapsperiodens slut ska 
kommissionen besluta om godkännande av 
räkenskaperna för relevanta organ som 
utsetts i enlighet med artikel 28 för det 
operativa programmet.
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påverka senare finansiella korrigeringar.

Or. fr

Ändringsförslag 58
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen föreslår en finansiell 
korrigering som grundar sig på en 
extrapolering eller ett schablonbelopp, ska 
medlemsstaten ges möjlighet att genom en 
granskning av den berörda 
dokumentationen visa att oriktighetens 
faktiska omfattning är mindre än vad 
kommissionen bedömt. Efter 
överenskommelse med kommissionen får 
medlemsstaten begränsa granskningen till 
att omfatta en lämplig andel eller ett urval 
av berörd dokumentation. Utom i 
vederbörligen motiverade fall får 
tidsfristen för denna granskning inte 
överskrida ytterligare en 
tvåmånadersperiod efter den 
tvåmånadersperiod som avses i punkt 1.

2. Om kommissionen föreslår en finansiell 
korrigering ska den inleda ett 
kontradiktoriskt förfarande med 
medlemsstaten i syfte att nå en
överenskommelse. Efter överenskommelse 
med kommissionen får medlemsstaten 
begränsa granskningen till att omfatta en 
lämplig andel eller ett urval av berörd 
dokumentation. Utom i vederbörligen 
motiverade fall får tidsfristen för denna 
granskning inte överskrida ytterligare en 
tvåmånadersperiod efter den 
tvåmånadersperiod som avses i punkt 1. 
Granskningen kan genomföras i form av 
en oberoende ny revision.

Or. fr

Ändringsförslag 59
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om medlemsstaten inte godtar 
kommissionens preliminära slutsatser ska 
den inbjudas till överläggningar hos 
kommissionen, för att säkerställa att alla 

4. Om medlemsstaten inte godtar 
kommissionens preliminära slutsatser ska 
den inbjudas till överläggningar hos 
kommissionen, för att säkerställa att alla 
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relevanta uppgifter och synpunkter finns 
tillgängliga och beaktas när kommissionen 
ska dra sina slutsatser om att göra en 
finansiell korrigering.

relevanta uppgifter och synpunkter finns 
tillgängliga och beaktas när kommissionen 
ska dra sina slutsatser om att göra en 
finansiell korrigering. Om oenighet råder 
ska en oberoende tillfällig medlare utses i 
samförstånd mellan kommissionen och 
medlemsstaten. Om medlingen misslyckas 
ska kommissionen och medlemsstaten 
lösa tvisten genom skiljeförfarande. 

Or. fr

Ändringsförslag 60
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om oriktigheter som påverkar 
årsredovisningar som lämnats in till 
kommissionen upptäcks av kommissionen 
eller av Europeiska revisionsrätten ska 
den finansiella korrigeringen leda till att 
stödet från fonden till det operativa 
programmet minskas.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 61
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1.4.4. – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De här uppgifterna ska lämnas till 
kommissionen av 
förvaltningsmyndigheterna i en årlig 
genomföranderapport.

De här uppgifterna ska lämnas till 
kommissionen av 
förvaltningsmyndigheterna i en rapport om 
genomförandet efter halva tiden.

Or. fr
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Ändringsförslag 62
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1.4.4. – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna grundläggande årliga rapportering
kompletteras med strukturerade 
undersökningar. Undersökningarna ska 
utföras på uppdrag av kommissionen minst 
två gånger under genomförandet. De ska ge 
en uppfattning om slutmottagarna, t.ex. om 
en viss åldersgrupp eller minoritet 
överväger, bedöma omfattningen på andra 
bidrag in natura än varor, såsom 
frivilligarbete och tjänster, och 
programmets inverkan på dem. Det 
förväntas att denna information kan bygga 
på välunderbyggda gissningar eftersom 
anonymitet i många fall kan vara en 
förutsättning för att få en klient att ta emot 
stödet.

Denna halvtidsrapportering kompletteras 
med strukturerade undersökningar. 
Undersökningarna ska utföras på uppdrag 
av kommissionen minst två gånger under 
genomförandet. De ska ge en uppfattning 
om slutmottagarna, t.ex. om en viss 
åldersgrupp eller minoritet överväger, 
bedöma omfattningen på andra bidrag in 
natura än varor, såsom frivilligarbete och 
tjänster, och programmets inverkan på 
dem. Det förväntas att denna information 
kan bygga på välunderbyggda gissningar 
eftersom anonymitet i många fall kan vara 
en förutsättning för att få en klient att ta 
emot stödet.

Or. fr


