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Ändringsförslag 64
Milan Cabrnoch

Förslag till lagstiftningsresolution
–

Förslag till lagstiftningsresolution Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

There is certainly an urgent need to provide help and assistance to the most deprived across 
the European Union, we believe however, that measures of this type are better and more 
efficiently delivered by individual Member States through their national social programmes, 
and their regional and local authorities, who are best placed to identify and meet the needs of 
deprived people and children in their countries. The EU cohesion policy should concentrate 
on activating measures and contribute to tackling poverty through European Social Fund 
(ESF) programmes to help disadvantaged people enter employment. We believe that proposal 
is inconsistent with the principle of subsidiarity. Furthermore we doubt efficiency of this 
mechanism, are afraid of additional bureaucratic structures and effects of such a re-
distribution.

Ändringsförslag 65
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS FÖRORDNING
EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS FÖRORDNING
om fonden för europeiskt bistånd till dem
som har det sämst ställt

om fonden för europeiskt 
livsmedelsbistånd till de personer som har 
det sämst ställt

Or. fr
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Ändringsförslag 66
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt 
artiklarna 1, 24 och 34,

Or. en

Ändringsförslag 67
Emer Costello

Förslag till förordning
Beaktandeled 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av Eurofound (2012), 
Tredje europeiska undersökningen om 
livskvalitet – livskvalitet i Europa: krisens 
följder,

Or. en

Ändringsförslag 68
Emer Costello

Förslag till förordning
Beaktandeled 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av Eurofound (2012), 
Rådgivningstjänster för hushållens 
skuldsättning i Europeiska unionen,
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Or. en

Ändringsförslag 69
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I linje med Europeiska rådets slutsatser 
av den 17 juni 2010 där unionens strategi 
för en smart och hållbar tillväxt för alla 
antogs har unionen och medlemsstaterna 
fastställt att antalet personer som riskerar 
fattigdom och social utestängning ska var
minst 20 miljoner lägre senast år 2020.

(1) I linje med Europeiska rådets slutsatser 
av den 17 juni 2010 där unionens strategi 
för en smart och hållbar tillväxt för alla 
antogs har unionen och medlemsstaterna 
fastställt att antalet personer som riskerar 
fattigdom och social utestängning ska vara
minst 20 miljoner lägre senast år 2020. 
Men tyvärr måste man konstatera att 
antalet personer som hotas av fattigdom 
eller social utestängning har ökat. De 
utgjorde 24,2 procent 2011 jämfört med 
23,4 procent 2010.

Or. fr

Ändringsförslag 70
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I linje med Europeiska rådets slutsatser 
av den 17 juni 2010 där unionens strategi 
för en smart och hållbar tillväxt för alla 
antogs har unionen och medlemsstaterna 
fastställt att antalet personer som riskerar 
fattigdom och social utestängning ska var
minst 20 miljoner lägre senast år 2020.

(1) Tillhandahållandet av livsmedel och 
jordbruksprodukter och biståndet till de 
personer som har det sämst ställt är av 
största vikt. I linje med Europeiska rådets 
slutsatser av den 17 juni 2010 där unionens 
strategi för en smart och hållbar tillväxt för 
alla antogs har unionen och 
medlemsstaterna fastställt att antalet 
personer som riskerar fattigdom och social 
utestängning ska vara minst 20 miljoner 
lägre senast år 2020.
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Or. fr

Ändringsförslag 71
Inês Cristina Zuber

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) År 2011 ansågs omkring 24,2 procent 
av EU:s befolkning (ungefär 
119,6 miljoner människor i EU-27) ligga i 
riskzonen för fattigdom eller social 
utestängning. Av dessa var 25 miljoner 
barn enligt den definition som antagits för 
Strategi 2020. I de länder där så kallad 
åtstramningspolitik råder ökar antalet 
personer som lider av materiell fattigdom
drastiskt, och dessa personer har ofta inte 
heller möjlighet att dra fördel av 
aktiveringsåtgärderna enligt förordning 
(EU) nr […grundförordningen], och 
särskilt förordning (EU) nr […ESF].
Fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt spelar alltså en 
viktig roll i detta sammanhang.

Or. pt

Ändringsförslag 72
Marije Cornelissen

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 

(2) Antalet personer i unionen som lider av 
materiell fattigdom, även grav sådan, ökar 
och dessa personer har inte heller haft
möjlighet att dra fördel av de traditionella
aktiveringsåtgärderna enligt förordning
(EU) nr […grundförordningen], och 
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särskilt förordning (EU) nr […ESF]. särskilt förordning (EU) nr […ESF].
Denna utveckling är inte förenlig med det 
mål som har fastställts i unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 73
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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
brist på livsmedel och 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].

Or. fr

Ändringsförslag 74
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 2 i fördraget om Europeiska 
unionen betonas att unionen ska bygga på 
värdena respekt för människans 
värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, 
rättsstatsprincipen och respekt för de 
mänskliga rättigheterna, inklusive 
rättigheter för personer som tillhör 
minoriteter.
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Or. en

Ändringsförslag 75
Verónica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Målet att minska antalet personer 
som riskerar fattigdom och social 
utestängning med minst 20 miljoner är 
det första steget för att uppnå de övriga
målen i Europa 2020-strategin.

Or. es

Ändringsförslag 76
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Under 2010 var nästan var fjärde 
europé (119,6 miljoner) hotad av 
fattigdom eller social utestängning inom 
EU. Det är nästan 4 miljoner fler än 
under 2009. Av dessa 119,6 miljoner 
människor är 18 miljoner praktiskt taget 
dagligen beroende av matpaket eller 
måltider som delas ut av 
välgörenhetsorganisationer.

Or. fr
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Ändringsförslag 77
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) I artikel 6 i fördraget om Europeiska 
unionen betonas att unionen erkänner de 
rättigheter, friheter och principer som 
fastställs i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 78
Verónica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Ungefär 120 miljoner människor i 
unionen hotas av social utestängning 
eftersom de löper större risk att drabbas 
av fattigdom, lider stor materiell brist eller 
bor i hushåll med mycket få 
förvärvsarbetande.

Or. es

Ändringsförslag 79
Verónica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) För att förebygga sårbara gruppers 
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och låginkomsttagares marginalisering 
och undvika att risken att drabbas av 
fattigdom och social utestängning ökar är 
det nödvändigt att tillämpa strategier för 
aktiv inkludering, tillgängliggöra tjänster 
av hög kvalitet och erbjuda möjlighet att 
söka arbete.

Or. es

Ändringsförslag 80
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt artikel 174 i fördraget ska 
unionen, för att främja en harmonisk 
utveckling inom hela unionen, utveckla 
och fullfölja sin verksamhet för att stärka 
sin ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning.

(3) Åtta procent av EU-medborgarna lever 
under ytterst knappa materiella 
förhållanden, utan möjlighet att komma 
upp till en skälig levnadsnivå. 
Fattigdomen och den sociala 
utestängningen ser emellertid inte likadan 
ut över hela EU, och svårigheterna 
varierar mellan medlemsstaterna. Enligt 
artikel 174 i fördraget ska unionen, för att 
främja en harmonisk utveckling inom hela 
unionen, utveckla och fullfölja sin 
verksamhet för att stärka sin ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning.

Or. en

Ändringsförslag 81
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (nedan kallad 

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (nedan kallad 
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fonden) bör stärka den sociala 
sammanhållningen och bidra till att minska 
fattigdomen i unionen genom att stödja 
nationella system som tillhandahåller 
icke-finansiellt bistånd till dem som har 
det sämst ställt för att åtgärda
livsmedelbrist, hemlöshet och barns 
materiella brister.

fonden) bör stärka den sociala 
sammanhållningen och bidra till att minska 
fattigdomen i unionen genom att stödja 
nationella system för att åtgärda
livsmedelbristen och minska 
livsmedelssvinnet och därmed minska den 
negativa klimatpåverkan.

Or. fi

Ändringsförslag 82
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (nedan kallad 
fonden) bör stärka den sociala 
sammanhållningen och bidra till att minska 
fattigdomen i unionen genom att stödja 
nationella system som tillhandahåller icke-
finansiellt bistånd till dem som har det 
sämst ställt för att åtgärda livsmedelbrist, 
hemlöshet och barns materiella brister.

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (nedan kallad 
fonden) bör stärka den sociala 
sammanhållningen och bidra till att minska 
fattigdomen i unionen genom att stödja 
nationella system som tillhandahåller icke-
finansiellt bistånd till dem som har det 
sämst ställt för att utrota livsmedelbrist 
och åtgärda materiella brister.

Or. fr

Ändringsförslag 83
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem
som har det sämst ställt (nedan kallad 
fonden) bör stärka den sociala 
sammanhållningen och bidra till att minska 
fattigdomen i unionen genom att stödja 

(4) Fonden för europeiskt 
livsmedelsbistånd till de personer som har 
det dåligt ställt (nedan kallad fonden) bör 
stärka den sociala sammanhållningen och 
bidra till att minska fattigdomen i unionen 
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nationella system som tillhandahåller icke-
finansiellt bistånd till dem som har det 
sämst ställt för att åtgärda livsmedelbrist, 
hemlöshet och barns materiella brister.

genom att stödja nationella system som 
tillhandahåller icke-finansiellt bistånd till 
dem som har det dåligt ställt.

Or. fr

Ändringsförslag 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (nedan kallad 
fonden) bör stärka den sociala 
sammanhållningen och bidra till att minska 
fattigdomen i unionen genom att stödja 
nationella system som tillhandahåller icke-
finansiellt bistånd till dem som har det
sämst ställt för att åtgärda livsmedelbrist, 
hemlöshet och barns materiella brister.

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (nedan kallad 
fonden) bör stärka den sociala 
sammanhållningen och bidra till att minska 
fattigdomen i unionen genom att stödja 
nationella system som tillhandahåller icke-
finansiellt bistånd till dem som har det 
sämst ställt för att i första hand åtgärda 
livsmedelbrist och vid behov hemlöshet 
och barns materiella brister.

Or. es

Ändringsförslag 85
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (nedan kallad 
fonden) bör stärka den sociala 
sammanhållningen och bidra till att minska 
fattigdomen i unionen genom att stödja 
nationella system som tillhandahåller 
icke-finansiellt bistånd till dem som har det
sämst ställt för att åtgärda livsmedelbrist, 

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (nedan kallad 
fonden) bör stärka den sociala 
sammanhållningen och bidra till att minska 
fattigdomen i unionen genom att stödja 
nationella system som tillhandahåller 
icke-finansiellt bistånd till dem som har det 
sämst ställt.



AM\928565SV.doc 13/151 PE506.141v01-00

SV

hemlöshet och barns materiella brister.

Or. en

Ändringsförslag 86
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (nedan kallad 
fonden) bör stärka den sociala 
sammanhållningen och bidra till att minska 
fattigdomen i unionen genom att stödja 
nationella system som tillhandahåller 
icke-finansiellt bistånd till dem som har det 
sämst ställt för att åtgärda livsmedelbrist, 
hemlöshet och barns materiella brister.

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (nedan kallad 
fonden) bör stärka den sociala 
sammanhållningen och bidra till att minska 
fattigdomen i unionen genom att stödja, 
främst genom tillhandahållande av 
livsmedel, nationella system som 
tillhandahåller icke-finansiellt bistånd till 
dem som har det sämst ställt för att åtgärda 
livsmedelbrist, hemlöshet och barns 
materiella brister.

Or. en

Motivering

Det symboliska belopp som erbjuds i denna fond bör främst inriktas på akut 
tillhandahållande av livsmedel. Fonden ska emellertid inte på något sätt betraktas av 
medlemsstaterna som en möjlighet för dem att minska budgetarna för deras nationella 
program för fattigdomsutrotning och social återintegrering, vilket fortfarande är 
medlemsstaternas ansvar.
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Ändringsförslag 87
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem
som har det sämst ställt (nedan kallad 
fonden) bör stärka den sociala 
sammanhållningen och bidra till att minska 
fattigdomen i unionen genom att stödja 
nationella system som tillhandahåller icke-
finansiellt bistånd till dem som har det 
sämst ställt för att åtgärda livsmedelbrist, 
hemlöshet och barns materiella brister.

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (nedan kallad 
fonden) bör stärka den sociala 
sammanhållningen och bidra till att minska 
fattigdomen i unionen genom att stödja 
nationella system som tillhandahåller icke-
finansiellt akut bistånd till dem som har det 
sämst ställt för att åtgärda livsmedelbrist, 
hemlöshet och barns materiella brister.

Or. en

Ändringsförslag 88
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (nedan kallad 
fonden) bör stärka den sociala 
sammanhållningen och bidra till att minska 
fattigdomen i unionen genom att stödja 
nationella system som tillhandahåller icke-
finansiellt bistånd till dem som har det 
sämst ställt för att åtgärda livsmedelbrist,
hemlöshet och barns materiella brister.

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (nedan kallad 
fonden) bör stärka den sociala 
sammanhållningen och bidra till att minska 
fattigdomen i unionen genom att stödja 
nationella system som tillhandahåller icke-
finansiellt bistånd till dem som har det 
sämst ställt för att åtgärda livsmedelbrist 
och vid behov deras materiella brister.

Or. es
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Ändringsförslag 89
Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (nedan kallad 
fonden) bör stärka den sociala 
sammanhållningen och bidra till att minska 
fattigdomen i unionen genom att stödja 
nationella system som tillhandahåller icke-
finansiellt bistånd till dem som har det 
sämst ställt för att åtgärda livsmedelbrist, 
hemlöshet och barns materiella brister.

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (nedan kallad 
fonden) bör stärka den sociala 
sammanhållningen och bidra till att minska 
fattigdomen i unionen genom att stödja 
nationella system som tillhandahåller icke-
finansiellt bistånd till dem som har det 
sämst ställt för att åtgärda livsmedelbrist 
och materiella brister bland barn och 
hemlösa.

Or. es

Motivering

Det har uppstått ett problem med översättningen av ordet ”homelessness” i den spanska 
versionen av texten.

Ändringsförslag 90
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Unionen har sedan 1987 gett de 
medborgare som har det sämst ställt 
direkt livsmedelsbistånd från 
jordbrukslager. Detta har lett till en 
situation där ett stort antal mottagare har 
blivit beroende av livsmedelsförsörjningen
till dem som har det sämst ställt. Fonden 
bör komma till rätta med detta beroende 
av tidigare EU-program för livsmedel till 
dem som har det sämst ställt.

Or. en
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Ändringsförslag 91
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Fonden kan inte ersätta offentlig 
politik som medlemsstaternas regeringar 
bedriver för att begränsa behovet av akut 
livsmedelsbistånd och för att utveckla 
hållbara mål och strategier för utrotning
av svält, fattigdom och social 
utestängning.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste fortsätta att utveckla långsiktiga, hållbara projekt för att utrota
fattigdom, brist och social utestängning. Detta ansvar kan inte på något sätt ersättas eller 
minskas genom användning av resurser från den europeiska fonden.

Ändringsförslag 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Eftersom alltfler löper risk att 
drabbas av fattigdom och social 
utestängning och då detta kommer att öka 
de närmaste åren, måste medlen i den 
fleråriga budgetramen avsedda att 
finansiera fonden höjas.

Or. es
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Ändringsförslag 93
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Fonden bör stödja alla offentliga och 
privata initiativ och partnerskap som 
främjar donationer av livsmedel eller 
baskonsumentvaror.

Or. fr

Ändringsförslag 94
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Fonden måste stödja 
medlemsstaternas strävan att få ett slut på 
de hemlösas akuta materiella brister, i 
enlighet med Europaparlamentets 
resolution av den 14 september 2011.

Or. es

Ändringsförslag 95
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) I EU slängs 90 miljoner ton livsmedel 
årligen, varav en avsevärd del är säker 
och lämplig för konsumtion. Många 
stödmottagare har redan andra 
försörjningskällor förutom EU-stödet, 
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t.ex. lokala och regionala stormarknader, 
jordbrukare, restauranger etc., som också 
ger stöd till dem som har det sämst ställt 
och förhindrar slöseri med livsmedel. 
Oaktat ansträngningarna för att 
minimera slöseriet med livsmedel som 
stöds genom andra EU-program, bör 
denna fond stödja utvecklingen eller 
stärkandet av dessa lokala 
livsmedelskedjor och därigenom minska 
slöseriet med livsmedel. 

Or. en

Ändringsförslag 96
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Bestämmelserna säkerställer också att 
de insatser som får stöd överensstämmer 
med tillämplig unionslagstiftning och 
nationell lagstiftning, särskilt vad gäller 
säkerheten hos de varor som delas ut till de 
personer som har det sämst ställt.

(6) Bestämmelserna säkerställer också att 
de insatser som får stöd överensstämmer 
med tillämplig unionslagstiftning och 
nationell lagstiftning, särskilt vad gäller 
säkerheten hos de livsmedel som delas ut 
till de personer som har det sämst ställt.

Or. fi

Ändringsförslag 97
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Bestämmelserna säkerställer också att 
de insatser som får stöd överensstämmer 
med tillämplig unionslagstiftning och 
nationell lagstiftning, särskilt vad gäller 
säkerheten hos de varor som delas ut till de 

(6) Bestämmelserna säkerställer också att 
de insatser som får stöd överensstämmer 
med tillämplig unionslagstiftning och 
nationell lagstiftning, särskilt vad gäller 
säkerheten hos de varor som delas ut till de 



AM\928565SV.doc 19/151 PE506.141v01-00

SV

personer som har det sämst ställt. personer som har det sämst ställt, och i 
synnerhet artikel 3 i Europeiska 
socialfonden.

Or. en

Ändringsförslag 98
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Bestämmelserna säkerställer också att 
de insatser som får stöd överensstämmer 
med tillämplig unionslagstiftning och 
nationell lagstiftning, särskilt vad gäller 
säkerheten hos de varor som delas ut till de 
personer som har det sämst ställt.

(6) Bestämmelserna säkerställer också att 
de insatser som får stöd överensstämmer 
med tillämplig unionslagstiftning och 
nationell lagstiftning, särskilt vad gäller 
säkerheten hos de livsmedel som delas ut 
till de personer som har det dåligt ställt.

Or. fr

Ändringsförslag 99
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Bestämmelserna säkerställer också att 
de insatser som får stöd överensstämmer 
med tillämplig unionslagstiftning och 
nationell lagstiftning, särskilt vad gäller 
säkerheten hos de varor som delas ut till de 
personer som har det sämst ställt.

(6) Bestämmelserna säkerställer också att 
de insatser som får stöd överensstämmer 
med tillämplig unionslagstiftning och 
nationell lagstiftning, särskilt vad gäller 
säkerheten hos de varor och kvaliteten hos 
de livsmedel som delas ut till de personer 
som har det sämst ställt.

Or. fr
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Ändringsförslag 100
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Bestämmelserna säkerställer också att 
de insatser som får stöd överensstämmer 
med tillämplig unionslagstiftning och 
nationell lagstiftning, särskilt vad gäller 
säkerheten hos de varor som delas ut till de 
personer som har det sämst ställt.

(6) Bestämmelserna säkerställer också att 
de insatser som får stöd överensstämmer 
med tillämplig unionslagstiftning och 
nationell lagstiftning, särskilt vad gäller 
säkerheten hos de varor och kvaliteten hos 
de livsmedel som delas ut till de personer 
som har det sämst ställt.

Or. fr

Ändringsförslag 101
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Bestämmelserna säkerställer också att 
de insatser som får stöd överensstämmer 
med tillämplig unionslagstiftning och 
nationell lagstiftning, särskilt vad gäller 
säkerheten hos de varor som delas ut till de 
personer som har det sämst ställt.

(6) Bestämmelserna säkerställer också att 
de insatser som får stöd överensstämmer 
med tillämplig unionslagstiftning och 
nationell lagstiftning, särskilt vad gäller 
säkerheten hos de varor och kvaliteten hos 
de livsmedel som delas ut till de personer 
som har det sämst ställt.

Or. fr
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Ändringsförslag 102
Marije Cornelissen

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
som deltar i programmet med hjälp av en 
objektiv och öppen metod som återspeglar 
skillnader vad gäller fattigdom och 
materiella brister och graden av 
stödmottagarnas beroende av tidigare 
EU-program för livsmedel till dem som 
har det sämst ställt.

Or. en

Ändringsförslag 103
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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
genom att utnyttja indikatorer som t.ex. 
relativ fattigdomströskel.

Or. fr
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Ändringsförslag 104
Sergio Gutiérrez Prieto

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 
gränsen för relativ fattigdom.

Or. es

Ändringsförslag 105
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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, relativ fattigdom och materiella 
brister.

Or. fr
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Ändringsförslag 106
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 de skillnader vad gäller 
fattigdom och materiella brister som finns 
inom var och en av medlemsstaterna, med 
hänsyn till det antal personer i varje 
medlemsstat som kan betraktas som dem 
som har det sämst ställt, och med hänsyn 
till de belopp som tilldelades de 
medlemsstater som deltog i 
livsmedelsprogrammet.

Or. fr

Ändringsförslag 107
Sari Essayah

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 livsmedelsstödet 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.
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Or. fi

Ändringsförslag 108
Marije Cornelissen

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 som väljer att delta i 
fonden 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, samtidigt som man särskilt 
uppmärksammar minskningen av 
livsmedelsslöseriet och stärkandet av 
lokala livsmedelskedjor.

Or. en

Ändringsförslag 109
Sylvie Guillaume

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 

(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 
dåligt ställt vilket kommer att 
tillhandahållas via stödet till befintliga 
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nationella system. Programmet bör också 
inkludera inslag som är nödvändiga för att 
genomförandet av det operativa 
programmet ska bli slagkraftigt och 
resurseffektivt.

nationella system. Programmet bör också 
inkludera inslag som är nödvändiga för att 
genomförandet av det operativa 
programmet ska bli slagkraftigt och 
resurseffektivt.

Or. fr

Ändringsförslag 110
Pervenche Berès

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. Tillgång till 
livsmedelsbistånd bör vara den första 
bristen som medlemsstaterna bör inrikta 
sig på. Programmet bör också inkludera 
inslag som är nödvändiga för att 
genomförandet av det operativa 
programmet ska bli slagkraftigt och 
resurseffektivt.

Or. en

Ändringsförslag 111
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Varje medlemsstat bör i sitt operativa 
program fastställa och motivera de former 

(8) Varje medlemsstat bör i sitt operativa 
program fastställa och motivera de former 
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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.

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. Tillgången till livsmedel 
bör vara den första formen av brist som 
medlemsstaterna tar sig an. Det operativa 
programmet bör också inkludera inslag 
som är nödvändiga för att dess 
genomförande ska bli slagkraftigt och 
resurseffektivt.

Or. es

Ändringsförslag 112
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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, 
med prioritering av livsmedelsbristen, 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.

Or. fr
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Ändringsförslag 113
Rachida Dati

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, 
med prioritering av tillhandahållandet av 
livsmedel och basvaror som täcker 
livsnödvändiga behov, 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.

Or. fr

Motivering

Tillhandahållandet av livsmedel och basvaror måste prioriteras framför andra åtgärder, så 
att det kan garanteras att de nästan 43 miljoner européer som inte lyckas skaffa sig tillräcklig 
eller lämplig näring åtminstone kan uppnå ett livsnödvändigt minimum.

Ändringsförslag 114
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Elisabeth Morin-Chartier, 
Philippe Boulland

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 

(8) Varje medlemsstat bör i sitt operativa 
program fastställa och motivera de former 
av materiell fattigdom som ska åtgärdas, 
med prioritering av livsmedelsbristen, och 
beskriva målen för och kännetecknen för 
det bistånd till de personer som har det 
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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.

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.

Or. fr

Ändringsförslag 115
Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Medlemsstaternas deltagande i denna 
fond bör vara frivilligt.

Or. en

Ändringsförslag 116
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att fonden ska vara få så stort 
genomslag som möjligt, särskilt med 
hänsyn till nationella omständigheter, är 
det lämpligt att upprätta ett förfarande för 
eventuella ändringar i det operativa 
programmet.

(9) För att fonden ska få så stort genomslag 
som möjligt och säkerställa maximala 
synergieffekter med ESF-åtgärder, 
särskilt med hänsyn till eventuella 
förändringar av nationella omständigheter, 
är det lämpligt att upprätta ett förfarande 
för eventuella ändringar i det operativa 
programmet.

Or. en
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Ändringsförslag 117
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I syfte att ta hänsyn till nationella 
politiska inriktningar bör deltagandet i 
fondens olika mål vara frivilligt för 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 118
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Utbyten av erfarenheter och bästa 
lösningar har ett betydande mervärde, och 
kommissionen bör underlätta sådan 
spridning.

(10) Social innovation och utbyten av 
erfarenheter och bästa lösningar har ett 
betydande mervärde, särskilt mellan 
organisationer som använder 
EU-finansiering eller annan offentlig 
finansiering eller offentligt stöd och dem 
som inte gör det, och kommissionen bör 
underlätta sådan spridning och främjande.
Detta bör räknas in i det tekniska 
stödanslag som avses i artikel 108 i 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser för de europeiska struktur-
och investeringsfonderna (nedan kallade 
ESI-fonderna). 

Or. en
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Ändringsförslag 119
Verónica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Utbyten av erfarenheter och bästa 
lösningar har ett betydande mervärde, och 
kommissionen bör underlätta sådan 
spridning.

(10) Utbyten av erfarenheter och bästa 
lösningar har ett betydande mervärde, och 
kommissionen bör underlätta sådan 
spridning. Utbyte av erfarenheter 
underlättar möjligheten att identifiera och 
lösa gemensamma problem, varför det är 
nödvändigt att berörda organisationer 
deltar aktivt.

Or. es

Ändringsförslag 120
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Utbyten av erfarenheter och bästa 
lösningar har ett betydande mervärde, och 
kommissionen bör underlätta sådan
spridning.

(10) Utbyten av erfarenheter och bästa 
lösningar har ett betydande mervärde, och 
kommissionen bör underlätta främjande 
och spridning av dessa.

Or. fr

Ändringsförslag 121
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att övervaka framstegen i (11) För att övervaka framstegen i 
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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.

genomförandet av operativa program bör
medlemsstaterna, i samarbete med berörda 
civila organisationer, 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.

Or. es

Ändringsförslag 122
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) För att förbättra kvaliteten och 
utformningen av varje operativt program 
och utvärdera fondens genomslag och 
resurseffektivitet bör utvärderingar i 
förhand och i efterhand genomföras. 
Utvärderingarna bör kompletteras med 
undersökningar av de personer som har det 
dåligt 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.

Or. fr
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Ändringsförslag 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) För att förbättra kvaliteten och 
utformningen av varje operativt program 
och utvärdera fondens genomslag och 
resurseffektivitet bör utvärderingar i 
förhand och i efterhand genomföras. 
Utvärderingarna bör kompletteras med 
undersökningar av programmens effekt på 
fattigdomsindex i varje medlemsstat. 
Medlemsstaternas och kommissionens 
respektive ansvar i detta avseende bör 
anges närmare.

Or. es

Ändringsförslag 124
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) En livsmedelsutdelning är ett bra 
tillfälle till kontakt med de sämst ställda 
och till att undersöka deras 
levnadsförhållanden, orsaken till 
fattigdomen och deras andra hjälpbehov. 
Man skulle således vid behov kunna 
utnyttja detta tillfälle till att samla in 
sådana uppgifter, samtidigt som den 
personliga integriteten och 
uppgiftsskyddet ska respekteras. 

Or. fi
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Ändringsförslag 125
Emer Costello

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Vid framläggande av de 
utvärderingar som kompletteras av 
undersökningar om personer som har det 
sämst ställt, måste man uppmärksamma 
att brist är ett komplicerat begrepp som 
det är svårt att få en uppfattning om när 
man använder ett litet antal indikatorer, 
eftersom de kan vara vilseledande och 
därmed leda till en verkningslös politik.

Or. en

Ändringsförslag 126
Emer Costello

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Det har betonats i 
Eurofound (2012) – tredje europeiska 
undersökningen om livskvalitet, att 
bedömningen av materiell brist i EU har 
att göra med att inte ha råd att köpa saker 
som betraktas som nödvändiga, oaktat vad 
man äger och hur mycket man tjänar. För 
utvecklingen av ett bristindex som 
möjliggör en mer förfinad bedömning av 
materiell brist bör man ta hänsyn till 
hushållsindikatorer som t.ex. 
inkomstnivå, lika inkomster, förmågan att 
klara sig på sina inkomster, 
överskuldsättning och tillfredsställelse 
avseende levnadsstandarden.

Or. en
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Ändringsförslag 127
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Medborgarna har rätt att veta hur 
unionens medel investeras och vilka 
effekter detta får. För att se till att 
information om fondens resultat får en bred 
spridning och för att säkerställa att 
möjligheter till finansiering är tillgängliga 
och tydliga bör utförliga regler upprättas 
om information och kommunikation, 
särskilt vad gäller medlemsstaternas och 
mottagarnas ansvar.

(13) Medborgarna har rätt att veta hur 
unionens medel investeras och vilka 
effekter detta får. För att se till att 
information om fondens resultat får en bred 
spridning och för att säkerställa att 
möjligheter till finansiering är tillgängliga 
och tydliga bör utförliga regler upprättas 
om information och kommunikation, 
särskilt vad gäller medlemsstaternas och 
mottagarnas ansvar samt villkoren för rätt 
till stöd.

Or. es

Ändringsförslag 128
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att unionens resurser ska få en 
multiplikatoreffekt är det nödvändigt att 
fastställa en högsta medfinansieringsandel 
från fonden till de operativa programmen 
och samtidigt beakta situationen hos de 
medlemsstater som har tillfälliga 
budgetproblem.

(15) För att unionens resurser ska få en 
multiplikatoreffekt är det nödvändigt att 
fastställa en högsta frivillig
medfinansieringsandel från fonden till de 
operativa programmen och samtidigt 
beakta situationen hos de medlemsstater 
som har tillfälliga budgetproblem.

Or. fr
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Ändringsförslag 129
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att unionens resurser ska få en 
multiplikatoreffekt är det nödvändigt att 
fastställa en högsta medfinansieringsandel 
från fonden till de operativa programmen 
och samtidigt beakta situationen hos de 
medlemsstater som har tillfälliga 
budgetproblem.

(15) För att unionens resurser ska vara 
solidariska och få en multiplikatoreffekt är 
det nödvändigt att fastställa en lämplig
medfinansieringsandel från fonden till de 
operativa programmen och samtidigt 
beakta situationen hos de medlemsstater 
som har tillfälliga budgetproblem.

Or. en

Ändringsförslag 130
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att unionens resurser ska få en 
multiplikatoreffekt är det nödvändigt att 
fastställa en högsta 
medfinansieringsandel från fonden till de 
operativa programmen och samtidigt 
beakta situationen hos de medlemsstater 
som har tillfälliga budgetproblem.

(15) Fonden finansierar de operativa 
programmen till 100 procent. Fonden 
befriar inte medlemsstaterna från deras 
skyldighet att införa nationella strategier 
för fattigdomsbekämpning. 
Medlemsstaterna ska också ha möjlighet 
att delta ekonomiskt i de åtgärder som 
finansieras av fonden.

Or. fr
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Ändringsförslag 131
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att unionens resurser ska få en 
multiplikatoreffekt är det nödvändigt att 
fastställa en högsta medfinansieringsandel 
från fonden till de operativa programmen 
och samtidigt beakta situationen hos de 
medlemsstater som har tillfälliga 
budgetproblem.

(15) För att unionens resurser ska få en 
multiplikatoreffekt är det nödvändigt att 
fastställa en medfinansieringsandel från 
fonden till de operativa programmen och 
samtidigt planera en höjning av den för 
att lösa situationen hos de medlemsstater 
som har tillfälliga budgetproblem.

Or. fr

Ändringsförslag 132
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att unionens resurser ska få en 
multiplikatoreffekt är det nödvändigt att
fastställa en högsta 
medfinansieringsandel från fonden till de 
operativa programmen och samtidigt 
beakta situationen hos de medlemsstater 
som har tillfälliga budgetproblem.

(15) Det är nödvändigt att fonden i sin 
helhet finansieras av Europeiska 
unionen.

Or. es
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Ändringsförslag 133
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att unionens resurser ska få en 
multiplikatoreffekt är det nödvändigt att 
fastställa en högsta 
medfinansieringsandel från fonden till de 
operativa programmen och samtidigt 
beakta situationen hos de medlemsstater
som har tillfälliga budgetproblem.

(15) De medlemsstater som har störst 
behov av fonden är de som sannolikt har 
den minsta förmågan att ha råd att 
medfinansiera åtgärderna, och därför bör 
fonden vara fullständigt finansierad av 
unionen i syfte att säkra största möjliga 
upptagning av fonden.

Or. en

Motivering

Denna fond har som mål att tillhandahålla akut bistånd till dem som har ett akut behov. Det 
är därför klokt att den finansieras fullständigt av unionen. Detta säkrar lika tillgång till 
fonden för alla EU-medborgare, oaktat budgetsituationen i deras hemmedlemsstat.

Ändringsförslag 134
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Denna fond ska på inget sätt ersätta 
medlemsstaternas skyldigheter att 
genomföra sina grundläggande uppgifter 
när det gäller att utrota fattigdomen.

Or. en
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Ändringsförslag 135
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Enhetliga och skäliga regler för 
fonden beträffande stödperioden, insatser 
och utgifter bör tillämpas i hela unionen. 
Villkoren för berättigande bör återspegla 
den speciella karaktären i fondens mål och 
målgrupper, särskilt via lämpliga villkor 
för insatsernas stödberättigande samt 
stödformer och regler och villkor för 
återbetalning.

(16) Enhetliga, skäliga och enkla regler för 
fonden beträffande stödperioden, insatser 
och utgifter bör tillämpas i hela unionen. 
Villkoren för berättigande bör återspegla 
den speciella karaktären i fondens mål och 
målgrupper, särskilt via lämpliga och 
enkla villkor för insatsernas 
stödberättigande samt stödformer och 
regler och villkor för återbetalning.

Or. fr

Ändringsförslag 136
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Alla EU-medborgare bör behandlas 
lika, men bristnivåerna skiljer sig åt 
mellan medlemsstaterna. Kommissionen 
bör utarbeta en rapport som visar hur stor 
andel de europeiska fonderna utgör av de 
nationella budgetarna för 
biståndsprogram för personer som har det 
sämst ställt.

Or. en

Motivering

Programmet för personer som har det sämst ställt är en europeisk ordning, men alla 
EU-medborgare får för närvarande ändå inte ta del av akutbiståndet. Det skulle vara mycket 
intressant att jämföra de nationella budgetarna för tillhandahållande av akut 
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livsmedelsbistånd och se vilken procentuell andel EU-stödet utgör av budgetarna i de 
medlemsstater som för närvarande väljer att använda programmet för personer som har det 
sämst ställt.

Ändringsförslag 137
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Förslag till förordning
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Mycket av arbetet i föreningar som 
arbetar med utdelning av livsmedel till 
dem som har det sämst ställt i EU utförs 
av frivilliga, och ansökningsförfarandet 
för att bli mottagare av bistånd från 
fonden får inte vara alltför komplicerat.

Or. en

Motivering

Även om det är nödvändigt att europeiska fonder kontrolleras på ett proportionellt sätt för att 
se till att de används på ett korrekt sätt, är det också nödvändigt att behövande personer kan 
få tillgång till pengarna. Ansökningsförfarandet för att delta i fonden får därför inte vara 
alltför komplicerat.

Ändringsförslag 138
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 

(17) Enligt [förslaget till]
Europaparlamentets och rådets förordning 
om upprättande av en samlad 
marknadsordning för jordbruksprodukter 
[förordningen om en samlad 
marknadsordning] kan produkter som köps 
in genom offentliga interventioner 
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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 
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.

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 tillämpas som komplement 
till fonden. För effektivast möjliga 
användning av interventionslagren och 
avkastning på dem bör kommissionen i 
enlighet med artikel 19 e i förordning (EU) 
nr [förordningen om en samlad 
marknadsordning] 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

Ändringsförslag 139
Sylvie Guillaume

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 

(17) Enligt [förslaget till]
Europaparlamentets och rådets förordning 
om upprättande av en samlad 
marknadsordning för jordbruksprodukter 
[förordningen om en samlad 
marknadsordning] kan produkter som köps 
in genom offentliga interventioner 
förbrukas genom att de görs tillgängliga för 
ordningen för livsmedelsdistribution till 
personer som har det dåligt ställt i EU om 
den ordningen medger det. Beroende på 
omständigheterna kan livsmedel från 
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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 
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.

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 personer som har det dåligt ställt och 
bör inte tillämpas så att medlemsstaternas 
skyldighet att medfinansiera programmet 
minskar. För effektivast möjliga 
användning av interventionslagren och 
avkastning på dem bör kommissionen i 
enlighet med artikel 19 e i förordning (EU) 
nr [förordningen om en samlad 
marknadsordning] anta genomförandeakter 
om fastställande av förfaranden för hur 
produkter i interventionslagren får 
användas, beredas eller säljas till förmån 
för programmet för personer som har det
dåligt ställt.

Or. fr

Ändringsförslag 140
Marije Cornelissen

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 

(17) Enligt [förslaget till] 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om upprättande av en samlad 
marknadsordning för jordbruksprodukter 
[förordningen om en samlad 
marknadsordning] 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 
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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 
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.

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 och/eller privata 
aktörers, förutom stödmottagares,
skyldighet att medfinansiera programmet 
minskar. För effektivast möjliga 
användning av interventionslagren och 
avkastning på dem bör kommissionen i 
enlighet med artikel 19 e i förordning (EU) 
nr [förordningen om en samlad 
marknadsordning] 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. en

Ändringsförslag 141
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

(17) Enligt [förslaget till] 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om upprättande av en samlad 
marknadsordning för jordbruksprodukter 
[förordningen om en samlad 
marknadsordning] 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 
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sämst ställt och bör inte tillämpas så att 
medlemsstaternas skyldighet att 
medfinansiera programmet minskar. 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.

användas till förmån för dem som har det 
sämst ställt som ett komplement till 
fondens medel och utan att kostnaden för 
dess användning räknas av från beviljade 
krediter. För effektivast möjliga 
användning av interventionslagren och 
avkastning på dem bör kommissionen i 
enlighet med artikel 19 e i förordning (EU) 
nr [förordningen om en samlad 
marknadsordning] 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. es

Ändringsförslag 142
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Medlemsstaterna bör undanröja 
sådana hinder som har med t.ex. moms 
eller vidaredistribution av livsmedel att 
göra och som hindrar företag att skänka 
livsmedel till livsmedelsbanker, 
frivilligorganisationer eller andra aktörer 
som delar ut livsmedel till behövande.

Or. fi

Ändringsförslag 143
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att bekämpa livsmedelsslöseri 
bör medlemsstaterna avskaffa hindren för 
sådan donation av livsmedel och 
baskonsumentvaror från företag till
partnerorganisationer, det civila 
samhällets organisationer och andra 
berörda aktörer.

Or. fr

Ändringsförslag 144
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Användningen av interventionslager 
och livsmedel som annars skulle slängas 
utesluter emellertid inte behovet av en bra 
försörjningshantering och en klok 
hantering av livsmedelskedjan som 
undviker systematiska strukturella 
överskott och som matchar den 
europeiska produktionen med efterfrågan.

Or. en

Ändringsförslag 145
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) Medlemsstater som väljer att 
använda fonden bör uppmanas att 
avlägsna alla eventuella hinder mot 
företags donation av livsmedel eller 
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baskonsumentvaror till livsmedelslager 
eller andra biståndsmottagare, t.ex. krav 
att betala mervärdesskatt för dessa 
donationer.

Or. en

Ändringsförslag 146
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det är nödvändigt att ange de typer av 
insatser som får vidtas på kommissionens 
och medlemsstaternas initiativ, som 
tekniskt bistånd med stöd ur fonden.

(18) Det är nödvändigt att ange de typer av 
insatser som får vidtas på kommissionens 
och medlemsstaternas initiativ, som 
tekniskt bistånd med stöd ur fonden, vilket 
fastställs i artiklarna 51 och 52 i 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser för ESI-fonderna.

Or. en

Ändringsförslag 147
Emer Costello

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det är nödvändigt att ange de typer 
av insatser som får vidtas på 
kommissionens och medlemsstaternas 
initiativ, som tekniskt bistånd med stöd ur 
fonden.

(18) I syfte att säkra ett brett samhällsstöd 
för dem som har det sämst ställt bör 
medlemsstaterna avlägsna hinder, särskilt 
skattemässiga och administrativa hinder,
som har att göra med företags donation av 
livsmedel eller baskonsumentvaror till 
livsmedelslager, det civila samhällets 
organisationer och andra berörda aktörer.

Or. en
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Ändringsförslag 148
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Medlemsstaterna och 
partnerorganisationer bör samarbeta 
aktivt med stora och små företag under 
hela livsmedelskedjan, enligt deras 
program för företagens sociala ansvar, 
såväl som genom ekonomiska 
stimulanser, för att minska slöseriet med 
livsmedel och för att se till att dessa 
produkter görs tillgängliga för föreningar 
som arbetar med dem som har det sämst 
ställt i Europa.

Or. en

Motivering

Stormarknader och livsmedelskedjor slänger bort mängder av fullt ätbara livsmedel och 
skickar dem till avfallsverk. Detta är kostsamt för företaget, dåligt för miljön och ett 
oursäktligt slöseri. Företag bör i stället donera sina livsmedel till föreningar som arbetar med 
dem som har det sämst ställt i Europa. Detta ger företaget ett gott rykte, tillhandahåller 
användbara resurser till föreningarna och minskar onödigt slöseri.

Ändringsförslag 149
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I enlighet med principen om delad 
förvaltning bör medlemsstaterna genom 
sina förvaltnings- och kontrollsystem ha 
huvudansvaret för att genomföra och 

(19) I enlighet med artikel 174 i 
EU-fördraget bör medlemsstaterna genom 
sina förvaltnings- och kontrollsystem ha 
huvudansvaret för att genomföra och 
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kontrollera verksamheten inom 
programmen.

kontrollera verksamheten inom 
programmen.

Or. en

Ändringsförslag 150
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Medlemsstaterna bör vidta lämpliga 
åtgärder för att garantera att deras 
förvaltnings- och kontrollsystem inrättas 
och fungerar på bästa sätt för att ge 
säkerhet om att fonden används på ett 
lagligt och korrekt sätt. Det bör därför 
fastställas vilka skyldigheter 
medlemsstaterna har när det gäller 
förvaltnings- och kontrollsystem för sina 
operativa program samt beträffande 
förebyggande, upptäckande och 
korrigering av oriktigheter och 
överträdelser av unionslagstiftningen.

(20) De medlemsstater som väljer att delta 
i programmet bör vidta lämpliga åtgärder
för att garantera att deras förvaltnings- och 
kontrollsystem inrättas och fungerar på 
bästa sätt för att ge säkerhet om att fonden 
används på ett lagligt och korrekt sätt. Det 
bör därför fastställas vilka skyldigheter 
medlemsstaterna har när det gäller 
förvaltnings- och kontrollsystem för sina 
operativa program samt beträffande 
förebyggande, upptäckande och 
korrigering av oriktigheter och 
överträdelser av unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 151
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Fonden för europeiskt bistånd till 
dem som har det sämst ställt ska vara en 
del av ESF:s fonder inom den 
gemensamma strategiska ramen för 
programperioden 2014–2020 och drivas 
och genomföras i den egenskapen. 
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Or. en

Ändringsförslag 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Medlemsstaterna måste införa de 
mekanismer som krävs för att förenkla 
och underlätta den administrativa bördan 
för mottagarna så att fonden kan 
genomföras effektivt. Detta är särskilt 
viktigt med hänsyn till mottagarnas i 
huvudsak frivilliga arbete.

Or. es

Ändringsförslag 153
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör utse en 
förvaltningsmyndighet, en 
attesteringsmyndighet och en funktionellt 
oberoende revisionsmyndighet för sitt 
operativa program. För att ge 
medlemsstaterna flexibilitet när de 
inrättar kontrollsystem är det lämpligt att 
ge dem möjlighet att välja att låta 
attesteringsmyndighetens uppgifter 
utföras av förvaltningsmyndigheten. 
Medlemsstaterna bör också ha rätt att 
utse förmedlande organ för att utföra 
vissa av förvaltningsmyndighetens eller 
attesteringsmyndighetens uppgifter. 
Medlemsstaterna bör i så fall tydligt 
fastställa deras ansvarsområden och 

utgår
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funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 154
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör utse en 
förvaltningsmyndighet, en 
attesteringsmyndighet och en funktionellt 
oberoende revisionsmyndighet för sitt 
operativa program. För att ge 
medlemsstaterna flexibilitet när de inrättar 
kontrollsystem är det lämpligt att ge dem 
möjlighet att välja att låta 
attesteringsmyndighetens uppgifter utföras 
av förvaltningsmyndigheten. 
Medlemsstaterna bör också ha rätt att utse 
förmedlande organ för att utföra vissa av 
förvaltningsmyndighetens eller 
attesteringsmyndighetens uppgifter. 
Medlemsstaterna bör i så fall tydligt 
fastställa deras ansvarsområden och 
funktioner.

(21) Medlemsstaterna bör utse en 
förvaltningsmyndighet, en 
attesteringsmyndighet och en funktionellt 
oberoende revisionsmyndighet för sitt 
operativa program. För att ge 
medlemsstaterna flexibilitet när de inrättar 
kontrollsystem är det lämpligt att ge dem 
möjlighet att välja att låta 
attesteringsmyndighetens uppgifter utföras 
av förvaltningsmyndigheten. 
Medlemsstaterna bör också ha rätt att utse 
förmedlande organ för att utföra vissa av 
förvaltningsmyndighetens eller 
attesteringsmyndighetens uppgifter. 
Medlemsstaterna bör i så fall tydligt 
fastställa deras ansvarsområden och 
funktioner. Medlemsstaterna ska vidta alla 
åtgärder som behövs för att avskaffa de 
hinder i form av administrativa kostnader 
som kan uppkomma för 
välgörenhetsorganisationer.

Or. fr

Ändringsförslag 155
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör utse en 
förvaltningsmyndighet, en 
attesteringsmyndighet och en funktionellt 
oberoende revisionsmyndighet för sitt 
operativa program. För att ge 
medlemsstaterna flexibilitet när de inrättar 
kontrollsystem är det lämpligt att ge dem 
möjlighet att välja att låta 
attesteringsmyndighetens uppgifter utföras 
av förvaltningsmyndigheten. 
Medlemsstaterna bör också ha rätt att utse 
förmedlande organ för att utföra vissa av 
förvaltningsmyndighetens eller
attesteringsmyndighetens uppgifter. 
Medlemsstaterna bör i så fall tydligt 
fastställa deras ansvarsområden och 
funktioner.

(21) Medlemsstaterna som väljer att delta i 
programmet bör utse en 
förvaltningsmyndighet, en 
attesteringsmyndighet och en funktionellt 
oberoende revisionsmyndighet för en 
ESI-fond för sitt operativa program. För 
att ge medlemsstaterna flexibilitet när de 
inrättar kontrollsystem är det lämpligt att 
ge dem möjlighet att välja att låta 
attesteringsmyndighetens uppgifter utföras 
av förvaltningsmyndigheten.
Medlemsstaterna bör också ha rätt att utse 
förmedlande organ för att utföra vissa av 
förvaltningsmyndighetens eller
attesteringsmyndigheten för en ESI-fonds
uppgifter. Medlemsstaterna bör i så fall 
tydligt fastställa deras ansvarsområden och 
funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 156
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Förvaltningsmyndigheten har 
huvudansvaret för att fonden genomförs 
verkningsfullt och resurseffektivt och har 
därför ett stort antal funktioner som rör 
programförvaltning och övervakning, 
ekonomisk förvaltning och kontroller 
samt urval av projekt. Dess 
ansvarsområden och uppgifter bör 
fastställas.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 157
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Attesteringsmyndigheten bör 
upprätta betalningsansökningar och 
lämna in dem till kommissionen. Den bör 
upprätta årsredovisningar, attestera att de 
är fullständiga, exakta och 
sanningsenliga och att de bokförda 
utgifterna överensstämmer med 
tillämpliga unionsregler och nationella 
regler. Dess ansvarsområden och
uppgifter bör fastställas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 158
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Revisionsmyndigheten bör se till att 
revision genomförs av förvaltnings- och 
kontrollsystemen, av ett lämpligt urval 
operationer och av årsredovisningen. 
Dess ansvarsområden och uppgifter bör 
fastställas.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 159
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Utan att det påverkar kommissionens 
befogenheter när det gäller finansiell 
kontroll bör samarbetet mellan 
medlemsstaterna och kommissionen inom 
ramen för denna förordning säkerställas, 
och kriterier bör fastställas som gör att 
kommissionen, inom ramen för sin 
strategi för kontroll av nationella system, 
kan avgöra vilken säkerhetsgrad som bör 
krävas från de nationella 
revisionsorganen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 160
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Utan att det påverkar kommissionens 
befogenheter när det gäller finansiell 
kontroll bör samarbetet mellan 
medlemsstaterna och kommissionen inom 
ramen för denna förordning säkerställas, 
och kriterier bör fastställas som gör att 
kommissionen, inom ramen för sin strategi 
för kontroll av nationella system, kan 
avgöra vilken säkerhetsgrad som bör 
krävas från de nationella revisionsorganen.

(25) Utan att det påverkar kommissionens 
befogenheter när det gäller finansiell 
kontroll bör samarbetet mellan 
medlemsstaterna och kommissionen inom 
ramen för denna förordning säkerställas, 
och kriterier bör fastställas som gör att 
kommissionen, inom ramen för sin strategi 
för kontroll av nationella system, kan 
avgöra vilken säkerhetsgrad som bör 
krävas från de nationella revisionsorganen.
Europeiska kommissionen ska se till att 
kravnivån inte ökar den administrativa 
bördan för biståndsmottagarna, på grund 
av fondens karaktär och det faktum att 
biståndsmottagarna huvudsakligen 
arbetar på frivillig grund.
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Or. en

Ändringsförslag 161
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Unionens budgetåtaganden bör 
verkställas årligen. För att 
programförvaltningen ska fungera effektivt 
bör gemensamma regler fastställas för 
utbetalning av mellanliggande 
betalningsansökningar, av det årliga saldot 
och av slutsaldot.

(27) Unionens budgetåtaganden bör 
verkställas årligen. För att 
programförvaltningen ska fungera effektivt 
bör gemensamma enkla regler fastställas 
för utbetalning av mellanliggande 
betalningsansökningar, av det årliga saldot 
och av slutsaldot.

Or. fr

Ändringsförslag 162
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att kommissionen ska få rimliga 
garantier bör ansökningen om 
mellanliggande betalning betalats till 90 %
av de bidragsberättigade utgifter som ingår 
i betalningsansökningen.

(28) För att kommissionen ska få rimliga 
garantier bör ansökningen om 
mellanliggande betalning betalats till
100 % av de bidragsberättigade utgifter 
som ingår i betalningsansökningen.

Or. en

Ändringsförslag 163
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 32



PE506.141v01-00 54/151 AM\928565SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) En lämplig ram bör skapas för den 
årliga granskningen och godkännandet av 
räkenskaperna för att säkerställa att de 
utgifter som samfinansieras ur unionens 
budget under varje budgetår används enligt 
tillämpliga regler. Inom denna ram bör de 
utsedda organen beträffande det operativa 
programmet lämna en 
förvaltningsförklaring till kommissionen, 
åtföljd av en attesterad årsredovisning, en 
årlig sammanfattning av de slutliga 
revisionsrapporterna och av kontroller och 
ett oberoende revisionsuttalande med 
kontrollrapport.

(32) En lämplig ram bör skapas för den 
årliga granskningen och godkännandet av 
räkenskaperna för att säkerställa att de 
utgifter som finansieras ur unionens 
budget under varje budgetår används enligt 
tillämpliga och enkla regler. Inom denna 
ram bör de utsedda organen beträffande det 
operativa programmet lämna en 
förvaltningsförklaring till kommissionen, 
åtföljd av en attesterad årsredovisning, en 
årlig sammanfattning av de slutliga 
revisionsrapporterna och av kontroller och 
ett oberoende revisionsuttalande med 
kontrollrapport.

Or. fr

Ändringsförslag 164
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Intervallen mellan revisionerna av 
insatser bör stå i proportion till 
omfattningen av unionens stöd ur fonden. 
Framför allt bör antalet revisioner minskas 
när de stödberättigade utgifterna för en 
insats inte överstiger 100 000 euro. Det bör 
dock vara möjligt att utföra revisioner 
närhelst det finns tecken på oriktigheter 
eller bedrägerier eller som en del i ett 
granskningsurval. För att omfattningen av 
kommissionens revision ska stå i 
proportion till risken bör kommissionen 
kunna minska sitt revisionsarbete rörande 
de operativa programmen, om det inte 
finns några större brister eller om 
revisionsmyndigheten är tillförlitlig. 
Dessutom bör man i revisionens 
omfattning ta full hänsyn till fondens mål 

(35) Intervallen mellan revisionerna av 
insatser bör stå i proportion till 
omfattningen av unionens stöd ur fonden. 
Framför allt bör antalet revisioner minskas 
när de stödberättigade utgifterna för en 
insats inte överstiger 100 000 euro. Det bör 
dock vara möjligt att utföra revisioner 
närhelst det finns tecken på oriktigheter 
eller bedrägerier eller som en del i ett 
granskningsurval. För att omfattningen av
kommissionens revision ska stå i 
proportion till risken bör kommissionen 
kunna minska sitt revisionsarbete rörande 
de operativa programmen, om det inte 
finns några större brister eller om 
revisionsmyndigheten är tillförlitlig. 
Dessutom bör man i revisionens 
omfattning ta full hänsyn till fondens mål 
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och målgruppens natur. och målgruppens natur samt till att 
fondens stödmottagare är 
välgörenhetsorganisationer.

Or. fr

Ändringsförslag 165
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Denna förordning respekterar de 
grundläggande rättigheter och iakttar de 
principer som i synnerhet erkänns i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, inklusive 
respekt för människors värdighet och för 
privat- och familjelivet, rätten till skydd av 
personuppgifter, barns rättigheter, äldre 
personers rättigheter, jämställdhet och 
förbudet mot diskriminering. Denna 
förordning måste tillämpas i enlighet med 
dessa rättigheter och principer.

(41) Denna förordning respekterar de 
grundläggande rättigheter och iakttar de 
principer som i synnerhet erkänns i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, inklusive 
respekt för människors värdighet och för 
privat- och familjelivet, rätten till skydd av 
personuppgifter, barns rättigheter, rätten 
till socialt stöd och till stöd till boende,
äldre personers rättigheter, jämställdhet 
och förbudet mot diskriminering. Denna 
förordning måste tillämpas i enlighet med 
dessa rättigheter och principer.

Or. fr

Ändringsförslag 166
Elisabeth Morin-Chartier, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) För att förhindra att 
livsmedelsbiståndet avbryts abrupt om 
denna förordnings ikraftträdande 
försenas utöver årsskiftet 2014 ska 
kommissionen vidta de tillfälliga åtgärder 
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som behövs för att personer som är 
beroende av bistånd från fonden inte ska 
drabbas av livsmedelsbrist.

Or. fr

Ändringsförslag 167
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) Med tanke på det datum då 
anbudsförfrågningarna ska sändas ut, på 
genomförandetiden för denna förordning 
och på utarbetandet av de operativa 
programmen bör regler införas som 
medger en smidig övergång under 2014 så 
att avbrott i livsmedelsförsörjningen 
förhindras.

Or. fr

Ändringsförslag 168
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) Man bör se till att fonden 
kompletterar program och åtgärder som 
finansieras enligt ESF och samordnas så 
nära som möjligt med ESF. Man bör 
undvika att inrätta parallella strukturer i 
kampen mot fattigdomen som ökar den 
administrativa bördan och försvårar 
samordningen och synergieffekterna.

Or. en
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Ändringsförslag 169
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas fonden 
för europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt (nedan kallad fonden) för tiden 
1 januari 2014–31 december 2020, och 
fondens mål, stödets omfattning, 
tillgängliga finansiella resurser och 
kriterierna för tilldelning av dem samt 
regler för säkerställande av fondens 
genomslagskraft fastställs.

1. Genom denna förordning inrättas fonden 
för europeiskt livsmedelsbistånd till dem 
som har det sämst ställt (nedan kallad 
fonden) för tiden 1 januari 2014–
31 december 2020, och fondens mål, 
stödets omfattning, tillgängliga finansiella 
resurser och kriterierna för tilldelning av 
dem samt regler för säkerställande av 
fondens genomslagskraft fastställs.
Nationella aktörer har fram till 2020 på 
sig att förbereda sig för att ta över 
ansvaret för livsmedelsbiståndet, om det 
finns behov av ett fortsatt sådant. 

Or. fi

Ändringsförslag 170
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas fonden 
för europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt (nedan kallad fonden) för tiden 
1 januari 2014–31 december 2020, och 
fondens mål, stödets omfattning, 
tillgängliga finansiella resurser och 
kriterierna för tilldelning av dem samt 
regler för säkerställande av fondens 
genomslagskraft fastställs.

1. Genom denna förordning inrättas fonden 
för europeiskt livsmedelsbistånd till de 
personer som har det sämst ställt (nedan 
kallad fonden) för tiden 1 januari 2014–
31 december 2020, och fondens mål, 
stödets omfattning, tillgängliga finansiella 
resurser och kriterierna för tilldelning av 
dem samt regler för säkerställande av 
fondens genomslagskraft fastställs.

Or. fr
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Ändringsförslag 171
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas fonden 
för europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt (nedan kallad fonden) för tiden 
1 januari 2014–31 december 2020, och 
fondens mål, stödets omfattning, 
tillgängliga finansiella resurser och 
kriterierna för tilldelning av dem samt 
regler för säkerställande av fondens 
genomslagskraft fastställs.

1. Genom denna förordning inrättas fonden 
för europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt (nedan kallad fonden) för tiden 
1 januari 2014–31 december 2020, och 
fondens mål, stödets omfattning, 
tillgängliga finansiella resurser och 
kriterierna för tilldelning av dem samt 
regler för säkerställande av fondens 
genomslagskraft fastställs.

Fondens mål är att stödja den sociala 
sammanhållningen och bidra till 
Europa 2020-målet för 
fattigdomsbekämpning samt stödja 
ESF:s utökade räckvidd till att på ett 
övergripande sätt omfatta 
fattigdomsbekämpning, särskilt artikel 3 i 
förordningen om ESF.

Or. en

Ändringsförslag 172
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas fonden 
för europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt (nedan kallad fonden) för tiden 
1 januari 2014–31 december 2020, och
fondens mål, stödets omfattning, 
tillgängliga finansiella resurser och 
kriterierna för tilldelning av dem samt 
regler för säkerställande av fondens 

1. Genom denna förordning inrättas fonden 
för europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt (nedan kallad fonden) för tiden 
1 januari 2014–31 december 2020. Den får 
utnyttjas av medlemsstater med tillfälliga 
budgetproblem, eftersom det är i dessa 
medlemsstater som fattigdom oftast 
förekommer. I förordningen fastställs
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genomslagskraft fastställs. fondens mål, stödets omfattning, 
tillgängliga finansiella resurser och 
kriterierna för tilldelning av dem samt 
regler för säkerställande av fondens 
genomslagskraft.

Or. nl

Ändringsförslag 173
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas fonden 
för europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt (nedan kallad fonden) för tiden 
1 januari 2014–31 december 2020, och 
fondens mål, stödets omfattning, 
tillgängliga finansiella resurser och 
kriterierna för tilldelning av dem samt 
regler för säkerställande av fondens 
genomslagskraft fastställs.

1. Genom denna förordning inrättas fonden 
för europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt (nedan kallad fonden) för tiden 
1 januari 2014–31 december 2020, och 
fondens mål, stödets omfattning, 
tillgängliga finansiella resurser och 
kriterierna för tilldelning av dem samt 
regler för säkerställande av fondens 
genomslagskraft och enkelhet fastställs.

Or. fr

Ändringsförslag 174
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas fonden 
för europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt (nedan kallad fonden) för tiden 
1 januari 2014–31 december 2020, och 
fondens mål, stödets omfattning, 
tillgängliga finansiella resurser och 
kriterierna för tilldelning av dem samt 

1. Genom denna förordning inrättas fonden 
för europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt (nedan kallad fonden) för tiden 
1 januari 2014–31 december 2020, och 
fondens mål, stödets omfattning, 
tillgängliga finansiella resurser och 
kriterierna för tilldelning av dem samt 
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regler för säkerställande av fondens 
genomslagskraft fastställs.

regler för säkerställande av fondens 
genomslagskraft och enkelhet fastställs.

Or. fr

Ändringsförslag 175
Sylvie Guillaume

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 dåligt 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,

Or. fr

Ändringsförslag 176
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 och 
icke diskriminerande kriterier som antagits 
av behöriga nationella myndigheter i nära 
samarbete med partnerorganisationer och 
som godkänts av dessa behöriga 
myndigheter,
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Or. fr

Ändringsförslag 177
Sergio Gutiérrez Prieto

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 myndigheter,

Or. es

Ändringsförslag 178
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, 
Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda

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 definierats av behöriga nationella 
myndigheter i samarbete med behöriga 
regionala eller lokala myndigheter och 
med partnerorganisationer och som 
godkänts av dessa behöriga myndigheter,

Or. es
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Motivering

I enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen.

Ändringsförslag 179
Csaba Őry

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, eller definierats av 
partnerorganisationer genom kriterier som 
har antagits av nationella behöriga 
myndigheter och som godkänts av dessa 
behöriga myndigheter,

Or. en

Ändringsförslag 180
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 definierats av behöriga nationella 
myndigheter i samarbete med
partnerorganisationer och som godkänts av 
dessa behöriga nationella myndigheter, 
bland annat nationella, regionala eller 
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lokala organisationer som redan arbetar 
med utdelning av livsmedel till dem som 
har det sämst ställt, eller ger stöd till 
hemlösa och till personer som är 
drabbade av fattigdom eller social 
utestängning,

Or. fr

Ändringsförslag 181
Sari Essayah

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 till de personer 
som har det sämst ställt, och vars insatser 
har valts ut av förvaltningsmyndigheten 
enligt artikel 29.3 b,

Or. fi

Ändringsförslag 182
Csaba Őry

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 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,
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Or. en

Ändringsförslag 183
Sylvie Guillaume

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 till de personer 
som har det dåligt ställt, och vars insatser 
har valts ut av förvaltningsmyndigheten 
enligt artikel 29.3 b,

Or. fr

Ändringsförslag 184
Sergio Gutiérrez Prieto

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. es

Ändringsförslag 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
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Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 eller/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

Ändringsförslag 186
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) medlemsstat: en medlemsstat som 
deltar i fonden,

Or. en

Ändringsförslag 187
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) stödmottagare: ett offentligt eller privat
organ, med ansvar för att inleda eller för att 
inleda och genomföra insatser,

(6) stödmottagare: ett offentligt organ eller
en organisation som drivs utan vinstsyfte, 
med ansvar för att inleda eller för att inleda 
och genomföra insatser,
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Or. fr

Ändringsförslag 188
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) slutmottagare: de personer som har det 
sämst ställt som får livsmedel eller varor 
eller omfattas av de kompletterande 
åtgärderna,

(7) slutmottagare: de personer som har det 
sämst ställt som får livsmedel eller 
omfattas av de kompletterande åtgärderna,

Or. fi

Ändringsförslag 189
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) slutmottagare: de personer som har det 
sämst ställt som får livsmedel eller varor 
eller omfattas av de kompletterande 
åtgärderna,

(7) slutmottagare: de personer som har det 
sämst ställt som får livsmedel eller varor 
eller omfattas av de kompletterande 
åtgärderna och som fastställs av 
medlemsstaterna utifrån deras nationella 
förutsättningar,

Or. fr

Ändringsförslag 190
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) slutmottagare: de personer som har det 
sämst ställt som får livsmedel eller varor 
eller omfattas av de kompletterande 
åtgärderna,

(7) slutmottagare: de personer som har det 
sämst ställt – nämligen de, utan 
åtskillnad, som har drabbats av brist på 
livsmedel och/eller materiell fattigdom –
som får livsmedel eller varor eller omfattas 
av de kompletterande åtgärderna,

Or. fr

Ändringsförslag 191
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) slutmottagare: de personer som har det 
sämst ställt som får livsmedel eller varor
eller omfattas av de kompletterande 
åtgärderna,

(7) slutmottagare: de personer som har det 
sämst ställt som får livsmedel eller 
omfattas av de kompletterande åtgärderna,

Or. fr

Ändringsförslag 192
Emer Costello

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7 – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) kompletterande åtgärder: åtgärder 
utöver utdelning av livsmedel och varor, i 
syfte att få slut på den sociala 
utestängningen för mottagarna av 
livsmedelsstödet och förbättra deras 
levnadsvillkor så att de ges möjlighet till 
självbestämmande och kan leva ett 
oberoende liv och så att sociala krislägen 
kan hanteras på ett mer självständigt och 
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hållbart sätt.

Or. en

Ändringsförslag 193
Niccolò Rinaldi, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7 – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) kompletterande åtgärder: åtgärder 
utöver utdelning av livsmedel och varor, i 
syfte att hantera sociala krislägen på ett 
oberoende och hållbart sätt.

Or. en

Ändringsförslag 194
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) förvaltnings-, kontroll- och 
revisionsmyndigheter: förvaltnings-, 
kontroll- och revisionsmyndigheter inom 
ramen för Europeiska socialfonden.

Or. en

Ändringsförslag 195
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) förmedlande organ: ett offentligt eller 
privat organ som en förvaltningsmyndighet 
eller en attesterande myndighet ansvarar 
för eller som utför uppgifter för en sådan 
myndighets räkning beträffande insatser 
som genomförs av bidragsmottagare,

(9) förmedlande organ: ett offentligt organ
eller en ideell organisation som en 
förvaltningsmyndighet eller en attesterande 
myndighet ansvarar för eller som utför 
uppgifter för en sådan myndighets räkning 
beträffande insatser som genomförs av 
bidragsmottagare,

Or. fr

Ändringsförslag 196
Sari Essayah

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
livsmedelsbistånd till dem som har det 
sämst ställt. Detta mål ska mätas med 
antalet personer som får bistånd ur fonden.
Fonden ska bidra till det specifika målet 
att minska livsmedelssvinnet och 
klimatpåverkan.

Or. fi

Ändringsförslag 197
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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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. Genom att tillhandahålla 
icke-finansiellt bistånd till dem som har 
det sämst ställt ska fonden bidra till att 
uppnå målet att åtgärda bristen på 
livsmedel i unionen. Detta mål ska mätas 
med antalet personer som får bistånd ur 
fonden.

Or. fr

Ändringsförslag 198
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

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, stärka den sociala 
integrationen och bekämpa fattigomen 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 och få bukt med
de värsta formerna av fattigdom i unionen 
genom att tillhandahålla icke-finansiellt 
bistånd till dem som har det sämst ställt
genom lokala och regionala 
livsmedelskedjor som gynnar de personer 
som har det sämst ställt genom att ge dem 
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näringsrika, hälsosamma och 
högkvalitativa livsmedel med lämplig 
betoning på färska och säsongsmässiga 
produkter.

Detta mål ska mätas med antalet personer 
som får bistånd ur fonden, och genom att 
kvalitativt och kvantitativt bedöma 
strukturella förbättringar för 
biståndsmottagarna som ett resultat av 
detta bistånd, och genom att använda 
lokala och regionala 
livsmedelsförsörjningsnätverk.

Or. en

Ändringsförslag 199
Sylvie Guillaume

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 
dåligt ställt. Detta mål ska mätas med 
antalet personer som får bistånd ur fonden.

Or. fr

Ändringsförslag 200
Sergio Gutiérrez Prieto
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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, särskilt livsmedelsbristen, 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.

Or. es

Ändringsförslag 201
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, 
Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda

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 stärka de lokala och 
regionala livsmedelsproduktions- och 
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livsmedelsdistributionskedjorna så att de 
gynnar dem som har det sämst ställt, med 
tanke på livsmedelspyramiden.

Or. es

Motivering

I enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen.

Ändringsförslag 202
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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, genom donationer eller 
kompletterande eller stödjande åtgärder 
för att varaktigt hålla dem utanför 
fattigdom. Detta mål ska mätas med antalet 
personer som får bistånd ur fonden.

Or. fr

Ändringsförslag 203
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Artikel 3
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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 och 
erbjuda dem ett mänskligt perspektiv.
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.

Or. en

Ändringsförslag 204
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fonden ska användas för att komplettera 
nationella strategier, inte för att ersätta 
eller minska nationella program för 
långsiktig, hållbar fattigdomsutrotning
och social integration, vilket fortfarande 
är medlemsstaternas ansvar.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste fortsätta att utveckla långsiktiga, hållbara projekt för att utrota
fattigdom, brist och social utestängning. Detta ansvar kan inte på något sätt ersättas eller 
minskas genom användning av resurser från den europeiska fonden.
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Ändringsförslag 205
Sylvie Guillaume

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 delas ut till de 
personer som har det dåligt ställt.

Or. fr

Ändringsförslag 206
Sari Essayah

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 delas ut till de 
personer som har det sämst ställt via 
partnerorganisationer som väljs ut av 
medlemsstaterna.

Or. fi

Ändringsförslag 207
Minodora Cliveti

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
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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 för personligt bruk för 
hemlösa eller barn delas ut till de personer 
som har det sämst ställt via 
partnerorganisationer som väljs ut av 
medlemsstaterna och med deltagande av
regionala och lokala myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 208
Frédéric Daerden

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 för personligt bruk för 
slutmottagarna delas ut till de personer 
som har det sämst ställt via 
partnerorganisationer som väljs ut av 
medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 209
Ria Oomen-Ruijten

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 

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

personer som har det sämst ställt via 
partnerorganisationer som väljs ut av 
medlemsstaterna.

Or. nl

Ändringsförslag 210
Marije Cornelissen

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 får, på en medlemsstats 
begäran, stödja nationella system där 
livsmedelsprodukter av hög kvalitet 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.

Or. en

Ändringsförslag 211
Sergio Gutiérrez Prieto

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 för personligt bruk för
dem som har det sämst ställt delas ut till 
dessa personer via partnerorganisationer 
som väljs ut av medlemsstaterna.

Or. es
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Ändringsförslag 212
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 för personligt bruk för
de personer som har det dåligt ställt, till 
exempel hemlösa, barn och äldre 
personer, delas ut till dessa personer via 
partnerorganisationer som väljs ut av 
medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 213
Rachida Dati

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 
i första hand livsmedelsprodukter och 
därefter 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.

Or. fr

Motivering

Tillhandahållandet av livsmedel och basvaror bör prioriteras framför de övriga åtgärderna, 
för att garantera att de nästan 43 miljoner européer som inte kan förse sig själva med 
tillräckligt med mat eller rätt slags mat åtminstone kan få tillgång till ett livsnödvändigt 
minimum.
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Ändringsförslag 214
Csaba Őry

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 för personligt bruk 
delas ut till de personer som har det sämst 
ställt via partnerorganisationer som deltar i 
åtgärder för återintegrering i samhället 
och som väljs ut av medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 215
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 för personligt bruk för 
de personer som har det sämst ställt delas 
ut till dessa personer via 
partnerorganisationer som väljs ut av 
medlemsstaterna.

Or. fr
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Ändringsförslag 216
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 
hälsosamma livsmedelsprodukter och 
baskonsumentvaror för personligt bruk 
delas ut till de personer som har det sämst 
ställt.

Or. fr

Ändringsförslag 217
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Fonden ska också omfatta 
tillhandahållandet av livsmedelsprodukter 
till barn med en missgynnad bakgrund 
under sommarloven, när de inte får 
dagliga måltider i skolan.

Or. en

Ändringsförslag 218
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fonden får stödja åtgärder som 
kompletterar tillhandahållandet av 

2. Fonden får stödja åtgärder som 
kompletterar tillhandahållandet av 
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livsmedel och varor, och som bidrar till 
social inkludering av de personer som har 
det sämst ställt.

livsmedel och som bidrar till social 
inkludering av de personer som har det 
sämst ställt.

Or. fi

Ändringsförslag 219
Minodora Cliveti

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fonden får stödja åtgärder som 
kompletterar tillhandahållandet av 
livsmedel och varor, och som bidrar till 
social inkludering av de personer som har 
det sämst ställt.

2. Fonden får stödja åtgärder som 
kompletterar tillhandahållandet av 
livsmedel och varor, och som bidrar till 
social inkludering av de personer som har 
det sämst ställt, särskilt för äldre kvinnor 
på glesbygden, kvinnor från den romska 
minoriteten, kvinnor som tar hand om 
familjer och kvinnor över 45 år.

Or. en

Ändringsförslag 220
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fonden får stödja åtgärder som 
kompletterar tillhandahållandet av 
livsmedel och varor, och som bidrar till 
social inkludering av de personer som har 
det sämst ställt.

2. Fonden får stödja åtgärder som 
kompletterar tillhandahållandet av 
livsmedel och varor, och som bidrar till 
social inkludering av de personer som har 
det sämst ställt. Men eftersom endast ett 
begränsat belopp av pengarna har 
tilldelats fonden samtidigt som det finns 
40 miljoner personer som lider av 
allvarlig materiell brist, bör alla 
eventuella kompletterande åtgärder 
genomföras i nära samarbete med 
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ESF-projekt.

Or. en

Ändringsförslag 221
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fonden får stödja åtgärder som
kompletterar tillhandahållandet av 
livsmedel och varor, och som bidrar till 
social inkludering av de personer som har 
det sämst ställt.

2. Fonden får, på en medlemsstats 
begäran, stödja åtgärder som bidrar till 
social inkludering av de personer som har 
det sämst ställt, och till minskningen av 
deras framtida beroende av det bistånd 
som avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 222
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fonden får stödja åtgärder som 
kompletterar tillhandahållandet av 
livsmedel och varor, och som bidrar till 
social inkludering av de personer som har 
det sämst ställt.

2. Fonden får stödja åtgärder som 
kompletterar tillhandahållandet av 
livsmedel och som bidrar till social 
inkludering av de personer som har det 
dåligt ställt.

Or. fr
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Ändringsförslag 223
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fonden får stödja åtgärder som 
kompletterar tillhandahållandet av 
livsmedel och varor, och som bidrar till 
social inkludering av de personer som har 
det sämst ställt.

2. Fonden får stödja åtgärder som främst
kompletterar tillhandahållandet av 
livsmedel och varor, och som bidrar till 
social inkludering av de personer som har 
det sämst ställt, och bör även uppmuntra 
till samarbete med organisationer som är 
inriktade på fattigdomsutrotning och 
långsiktig återintegrering i samhället.

Or. en

Motivering

Denna fond är symbolisk till sin karaktär och måste därför främst inriktas på 
livsmedelsbistånd. Tillhandahållandet av akut livsmedelsbistånd skiljer sig mycket från det 
arbete som görs av organisationer som är inriktade på en långsiktig utrotning av fattigdomen, 
vilket ofta kräver särskild utbildning och/eller särskilda kvalifikationer. Dessa organisationer 
kan emellertid dra nytta av tillgängliga livsmedelslager, och det kan mycket väl finnas sätt på 
vilka olika organisationer med olika roller kan öka sin genomslagskraft genom att samarbeta.

Ändringsförslag 224
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fonden får stödja åtgärder som 
kompletterar tillhandahållandet av 
livsmedel och varor, och som bidrar till 
social inkludering av de personer som har 
det sämst ställt.

2. Fonden får stödja åtgärder som 
kompletterar tillhandahållandet av 
livsmedel och varor, och som bidrar till 
social inkludering av de personer som har 
det sämst ställt. Tillhandahållandet av
livsmedel och basvaror bör dock 
fortfarande prioriteras.



PE506.141v01-00 84/151 AM\928565SV.doc

SV

Or. fr

Motivering

Tillhandahållandet av livsmedel och basvaror bör prioriteras framför de övriga åtgärderna, 
för att garantera att de nästan 43 miljoner européer som inte kan förse sig själva med 
tillräckligt med mat eller rätt slags mat åtminstone kan få tillgång till ett livsnödvändigt 
minimum.

Ändringsförslag 225
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fonden får stödja åtgärder som 
kompletterar tillhandahållandet av 
livsmedel och varor, och som bidrar till 
social inkludering av de personer som har 
det sämst ställt.

2. Fonden får via partnerorganisationerna 
stödja åtgärder som kompletterar 
tillhandahållandet av livsmedel och varor, 
och som bidrar till social inkludering av 
och förbättrad livskvalitet för de personer 
som har det sämst ställt och/eller som 
syftar till att skydda deras värdighet.

Or. fr

Ändringsförslag 226
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Fonden får, på en medlemsstats 
begäran, tillhandahålla stöd och/eller 
utrustning till biståndsmottagare för att 
använda de lokala 
livsmedelsförsörjningskedjorna ytterligare 
eller mer effektivt, och därmed öka och 
diversifiera tillgången på livsmedel för 
dem som har det sämst ställt och även 
förhindra livsmedelsslöseri.
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Or. en

Ändringsförslag 227
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Fonden kan tillhandahålla 
biståndsmottagarna stöd för att de i större 
utsträckning ska utnyttja de lokala 
livsmedelskedjorna och på så sätt 
förhindra livsmedelsslöseri.

Or. en

Ändringsförslag 228
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fonden ska stödja lärande av varandra, 
nätverksarbete och spridning av bra rutiner 
när det gäller icke-finansiellt bistånd till 
dem som har det sämst ställt.

3. Fonden ska stödja ömsesidigt lärande, 
nätverksarbete och spridning av bra rutiner 
när det gäller livsmedelsbistånd till dem 
som har det sämst ställt.

Or. fi

Ändringsförslag 229
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fonden ska stödja lärande av varandra, 3. Fonden ska stödja ömsesidigt lärande, 
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nätverksarbete och spridning av bra rutiner 
när det gäller icke-finansiellt bistånd till 
dem som har det sämst ställt.

nätverksarbete och spridning av bra rutiner 
när det gäller icke-finansiellt bistånd till 
dem som har det dåligt ställt.

Or. fr

Ändringsförslag 230
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fonden ska stödja lärande av varandra, 
nätverksarbete och spridning av bra rutiner 
när det gäller icke-finansiellt bistånd till 
dem som har det sämst ställt.

3. Fonden ska stödja ömsesidigt lärande, 
nätverksarbete och spridning av bra rutiner 
när det gäller icke-finansiellt bistånd till 
dem som har det sämst ställt, även mellan 
biståndsmottagare som använder fonden 
och ideella organisationer med samma 
mål som inte använder fonden och/eller 
annan offentlig finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 231
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fonden ska stödja lärande av varandra, 
nätverksarbete och spridning av bra rutiner 
när det gäller icke-finansiellt bistånd till 
dem som har det sämst ställt.

3. Fonden ska på europeisk nivå stödja 
ömsesidigt lärande, nätverksarbete och 
spridning av bra rutiner när det gäller icke-
finansiellt bistånd till dem som har det 
sämst ställt.

Or. fr
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Ändringsförslag 232
Frédéric Daerden

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Fonden ska göra allt för att stödja 
lokala initiativ som syftar till att bekämpa 
slöseriet med livsmedel (till exempel 
kravet att stormarknader ska 
tillhandahålla osålda konsumtionsvaror 
till livsmedelsbanker för att de ska få 
tillstånd att användas), och till att 
bekämpa fattigdom och utestängning.

Or. fr

Ändringsförslag 233
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna får välja att bara 
tillämpa mål 2, 2a (nytt) eller 3. 
Medlemsstater som tillämpar mål 1 ska 
även tillämpa mål 2a (nytt) och 3.

Or. en

Ändringsförslag 234
Ria Oomen-Ruijten

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 

1. Den del av unionens budget som anslås 
till fonden ska genomföras inom ramen för 
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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.

delad förvaltning mellan de deltagande
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.

Or. nl

Ändringsförslag 235
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. 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.

12. Den del av unionens budget som anslås 
till fonden ska genomföras inom ramen för 
delad förvaltning mellan de medlemsstater 
som väljer att delta i programmet 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.

Or. en

Ändringsförslag 236
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Därför rekommenderas att 
stödmottagarna får tillgång till 
subventionerade anställningsprogram 
eller yrkesutbildning, till exempel via 
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Europeiska socialfonden, så att de blir 
bättre kvalificerade för inträde på 
arbetsmarknaden och deras sociala 
integration därigenom främjas aktivt. 

Or. pt

Ändringsförslag 237
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a. Fonden ska användas som 
komplement till nationella strategier, inte 
för att ersätta medlemsstaternas 
myndigheters skyldigheter att utrota
fattigdom och social utestängning, främst 
genom tillhandahållandet av långsiktiga, 
hållbara program som syftar till social 
återintegrering, snarare än att lindra 
omedelbar livsmedelsbrist och materiella 
behov.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste fortsätta att utveckla långsiktiga, hållbara projekt för att utrota
fattigdom, brist och social utestängning. Detta ansvar kan inte på något sätt ersättas eller 
minskas genom användning av resurser från den europeiska fonden.

Ändringsförslag 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stödet från fonden ska genomföras i 
nära samarbete mellan kommissionen och 
medlemsstaterna.

3. Stödet från fonden ska genomföras i 
nära samarbete mellan kommissionen och 
medlemsstaterna i samarbete med det 
civila samhällets berörda organisationer.

Or. es

Ändringsförslag 239
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, 
Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stödet från fonden ska genomföras i 
nära samarbete mellan kommissionen och 
medlemsstaterna.

3. Stödet från fonden ska fördelas i nära 
samarbete mellan kommissionen och 
medlemsstaterna, liksom mellan behöriga 
regionala och lokala myndigheter som 
företräder det civila samhället och 
partnerorganisationerna.

Or. es

Motivering

I enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen.

Ändringsförslag 240
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a. Medlemsstaterna och de organ som 
har utsetts av dem ska bygga partnerskap 
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med företag genom hela livsmedelskedjan 
för att skapa program som gör det möjligt 
för livsmedelsföretag att minska slöseriet 
och genomföra program för företagens 
sociala ansvar, och för att föreningar som 
arbetar med dem som har det sämst ställt i 
Europa ska få tillgång till 
livsmedelsresurser.

Or. en

Motivering

Stormarknader och livsmedelsdistributionskedjan slänger bort mängder av fullt ätbart 
livsmedel och skickar det till avfallsverk. Detta är kostsamt för företaget, dåligt för miljön och 
ett oursäktligt slöseri. Företag bör istället donera sitt livsmedel till föreningar som arbetar 
med dem som har det sämst ställt i Europa. Detta ger företaget ett gott rykte, tillhandahåller 
användbara resurser till föreningarna och minskar onödigt slöseri.

Ändringsförslag 241
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, 
Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna och de myndigheter 
som medlemsstaterna utsett i detta syfte 
ska ansvara för genomförandet av 
operativa program och genomföra sina 
uppgifter enligt denna förordning i 
överensstämmelse med medlemsstaternas 
institutionella, rättsliga och finansiella ram 
samt i enlighet med denna förordning.

4. Medlemsstaterna och de myndigheter 
som medlemsstaterna utsett i detta syfte, 
eller i förekommande fall de behöriga 
regionala myndigheterna, ska ansvara för 
genomförandet av operativa program och 
genomföra sina uppgifter enligt denna 
förordning i överensstämmelse med 
medlemsstaternas institutionella, rättsliga 
och finansiella ram samt i enlighet med 
denna förordning.

Or. es

Ändringsförslag 242
Danuta Jazłowiecka
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I enlighet med sina respektive 
ansvarsområden ska kommissionen och 
medlemsstaterna se till att insatserna 
samordnas med Europeiska socialfonden 
och unionens övriga politik och instrument.

6. I enlighet med sina respektive 
ansvarsområden ska kommissionen och 
medlemsstaterna se till att insatserna 
samordnas med Europeiska socialfonden 
och unionens övriga politik och instrument, 
även i syfte att motverka 
dubbelfinansiering.

Or. pl

Ändringsförslag 243
Emer Costello

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa att fonden fungerar effektivt, 
framför allt genom övervakning, 
rapportering och utvärdering.

8. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa att fonden fungerar effektivt, 
framför allt genom övervakning, 
rapportering och utvärdering och genom 
nära och regelbundna samråd med lokala 
och regionala myndigheter och 
partnerorganisationer som genomför 
fondåtgärderna i 
konsekvensbedömningarna.

Or. en

Ändringsförslag 244
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa att fonden fungerar effektivt, 
framför allt genom övervakning, 

8. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa att fonden fungerar effektivt, 
framför allt genom övervakning, 
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rapportering och utvärdering. rapportering och utvärdering och genom 
nära och regelbundna samråd med lokala 
och regionala myndigheter och 
partnerorganisationer som genomför 
fondåtgärderna i 
konsekvensbedömningarna.

Or. en

Ändringsförslag 245
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
utföra sina respektive uppgifter som rör 
fonden på ett sådant sätt att den 
administrativa bördan för stödmottagarna 
minskas.

9. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
utföra sina respektive uppgifter som rör 
fonden på ett sådant sätt att den 
administrativa bördan för stödmottagarna 
minskas och ESF:s administrativa 
strukturer kan användas.

Or. en

Ändringsförslag 246
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
utföra sina respektive uppgifter som rör 
fonden på ett sådant sätt att den 
administrativa bördan för stödmottagarna
minskas.

9. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa att fonden fungerar effektivt, 
framför allt genom övervakning, 
rapportering och utvärdering. De ska 
även säkerställa att fonden genomförs på 
ett enkelt sätt för partnerorganisationerna 
och stödmottagarna.

Or. fr



PE506.141v01-00 94/151 AM\928565SV.doc

SV

Ändringsförslag 247
Csaba Őry

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen och medlemsstaterna
ska se till att jämställdhet och integrering
av jämställdhetsprincipen främjas i alla led 
av genomförandet av fonden. 
Kommissionen och medlemsstaterna ska 
vidta lämpliga åtgärder för att förhindra 
varje form av diskriminering på grund av 
kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning i samband med 
tillgången till fonden.

10. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska se till att jämställdhet och integrering 
av jämställdhetsprincipen främjas i 
samband med fondens kompletterande 
åtgärder. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra varje form av 
diskriminering på grund av kön, ras, etniskt 
ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning i samband med tillgången till 
fonden.

Or. en

Ändringsförslag 248
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, 
Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska se till att jämställdhet och integrering 
av jämställdhetsprincipen främjas i alla led 
av genomförandet av fonden. 
Kommissionen och medlemsstaterna ska 
vidta lämpliga åtgärder för att förhindra 
varje form av diskriminering på grund av 
kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning i samband med 
tillgången till fonden.

10. Kommissionen och medlemsstaterna 
förbinder sig att främja jämställdhet och 
integrering av jämställdhetsprincipen i alla 
led av genomförandet av fonden. 
Kommissionen och medlemsstaterna ska 
vidta lämpliga åtgärder för att förhindra 
varje form av diskriminering på grund av 
kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning i samband med 
tillgången till fonden.

Or. es
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Ändringsförslag 249
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, 
Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska vidta lämpliga åtgärder för att 
förhindra varje form av diskriminering på 
grund av kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning i samband med tillgången till 
fonden.

Or. es

Motivering

Det vore bra om punkt 10 kunde delas upp i två punkter eftersom den handlar om två olika 
analyskategorier som det är lämpligt att skilja åt tydligt.

Ändringsförslag 250
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Insatser som finansieras ur fonden ska 
vara förenliga med tillämplig 
unionslagstiftning och med nationell 
lagstiftning. I synnerhet får fonden endast 
användas för att stödja utdelning av 
livsmedel eller varor som överensstämmer 
med unionens lagstiftning om 
konsumentprodukters säkerhet.

11. Insatser som finansieras ur fonden ska 
vara förenliga med tillämplig 
unionslagstiftning och med nationell 
lagstiftning. I synnerhet får fonden endast 
användas för att stödja utdelning av 
livsmedel som överensstämmer med 
unionens lagstiftning om 
livsmedelssäkerhet.

Or. fi



PE506.141v01-00 96/151 AM\928565SV.doc

SV

Ändringsförslag 251
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Insatser som finansieras ur fonden ska 
vara förenliga med tillämplig 
unionslagstiftning och med nationell 
lagstiftning. I synnerhet får fonden endast 
användas för att stödja utdelning av 
livsmedel eller varor som överensstämmer 
med unionens lagstiftning om 
konsumentprodukters säkerhet.

11. Insatser som finansieras ur fonden ska 
vara förenliga med tillämplig 
unionslagstiftning och med nationell 
lagstiftning. I synnerhet får fonden endast 
användas för att stödja utdelning av 
livsmedel som överensstämmer med 
unionens lagstiftning om 
konsumentprodukters säkerhet.

Or. fr

Ändringsförslag 252
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Insatser som finansieras ur fonden ska 
vara förenliga med tillämplig 
unionslagstiftning och med nationell 
lagstiftning. I synnerhet får fonden endast 
användas för att stödja utdelning av 
livsmedel eller varor som överensstämmer 
med unionens lagstiftning om 
konsumentprodukters säkerhet.

11. Insatser som finansieras ur fonden ska 
vara förenliga med tillämplig 
unionslagstiftning och med nationell 
lagstiftning. I synnerhet får fonden endast 
användas för att stödja utdelning av 
livsmedel eller varor som överensstämmer 
med unionens lagstiftning om 
konsumentprodukters säkerhet och bidrar 
till en hälsosam kost.

Or. en

Ändringsförslag 253
Sari Essayah



AM\928565SV.doc 97/151 PE506.141v01-00

SV

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 
också tas till klimat- och miljöaspekter, i 
synnerhet för att minska slöseri med 
livsmedel.

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

Or. fi

Ändringsförslag 254
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 
också tas till klimat- och miljöaspekter, i 
synnerhet för att minska slöseri med 
livsmedel.

12. Medlemsstaterna och stödmottagarna 
ska välja ut livsmedelsprodukterna och 
varorna med ledning av objektiva kriterier. 
Livsmedelsprodukterna ska väljas ut 
utifrån principen om en balanserad kost 
och främja slutmottagarnas hälsa och 
välbefinnande. I urvalskriterierna för 
livsmedelsprodukter och i förekommande 
fall varor ska hänsyn tas till närheten till 
produktionsställena, och de ska se till att 
produktionssätten är förenliga med 
unionens miljömål och med övergången 
till en koldioxidsnål ekonomi.

Or. fr

Ändringsförslag 255
Sylvie Guillaume
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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 också tas till klimat- och 
miljöaspekter, i synnerhet för att minska 
slöseri med livsmedel.

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

Or. fr

Ändringsförslag 256
Marije Cornelissen

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 
också tas till klimat- och miljöaspekter, i 
synnerhet för att minska slöseri med 
livsmedel.

12. Medlemsstaterna och stödmottagarna 
ska välja ut de högkvalitativa
livsmedelsprodukterna och varorna med 
ledning av objektiva kriterier med 
anknytning till behoven hos de personer 
som har det sämst ställt. I urvalskriterierna 
för livsmedelsprodukter och i 
förekommande fall varor, företrädesvis 
från lokala leverantörer, ska hänsyn också 
tas till klimat- och miljöaspekter, i 
synnerhet för att minska slöseri med 
livsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 257
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 12
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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 
också tas till klimat- och miljöaspekter, i 
synnerhet för att minska slöseri med 
livsmedel.

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

Or. fr

Motivering

Tillhandahållandet av livsmedel och basvaror bör prioriteras framför de övriga åtgärderna, 
för att garantera att de nästan 43 miljoner européer som inte kan förse sig själva med 
tillräckligt med mat eller rätt slags mat åtminstone kan få tillgång till ett livsnödvändigt 
minimum.

Ändringsförslag 258
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 
också tas till klimat- och miljöaspekter, i 
synnerhet för att minska slöseri med 
livsmedel.

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 
också tas till klimat- och miljöaspekter, i 
synnerhet för att minska slöseri med 
livsmedel i varje led i distributionskedjan.

Or. fr
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Ändringsförslag 259
Csaba Őry

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 
också tas till klimat- och miljöaspekter, i 
synnerhet för att minska slöseri med 
livsmedel.

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

Or. en

Ändringsförslag 260
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 
också tas till klimat- och miljöaspekter, i 
synnerhet för att minska slöseri med 
livsmedel.

12. Medlemsstaterna och stödmottagarna 
ska välja ut livsmedelsprodukterna och 
varorna med ledning av objektiva kriterier. 
I urvalskriterierna för livsmedelsprodukter 
ska produkter av europeiskt ursprung 
prioriteras. Urvalskriterierna för 
livsmedelsprodukter ska främja en 
hälsosam och balanserad kost bland 
slutmottagarna. I urvalskriterierna för 
livsmedelsprodukter och, i förekommande 
fall varor, ska hänsyn också tas till klimat-
och miljöaspekter, i synnerhet för att 
minska slöseri med livsmedel.

Or. fr
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Ändringsförslag 261
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. Kommissionen, medlemsstaterna och 
partnerorganisationerna ska bidra till att 
bekämpa livsmedelsslöseriet i varje led i 
distributionskedjan, inklusive i samband 
med livsmedelsförsörjningen.

Or. es

Ändringsförslag 262
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, 
Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. Kommissionen, medlemsstaterna, de 
behöriga regionala myndigheterna och 
partnerorganisationerna ska bidra till att 
bekämpa livsmedelsslöseriet i varje led i 
distributionskedjan.

Or. es

Motivering

I enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen.

Ändringsförslag 263
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

12a. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska se till att detta stöd ges med respekt 
för värdigheten hos de personer som har 
det sämst ställt.

Or. fr

Ändringsförslag 264
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12b. I varje fall ska kommissionen och 
medlemsstaterna se till att de livsmedel 
som delas ut uppfyller de sanitära 
normerna och, mer generellt, bidrar till 
en god hälsa hos personerna ifråga. 

Or. fr

Ändringsförslag 265
Frédéric Daerden

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 minst 2 500 000 000 euro i 2011 års 
priser, i enlighet med den uppdelning per 
år som fastställs i bilaga II.

Or. fr
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Ändringsförslag 266
Sylvie Guillaume

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 får inte 
uppgå till mindre än 2 500 000 000 euro i 
2011 års priser, i enlighet med den 
uppdelning per år som fastställs i bilaga II.

Or. fr

Ändringsförslag 267
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

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. en

Motivering

Denna fond står i vilket fall som helst för ett symboliskt belopp. Men eftersom det fortfarande 
råder kris i EU är det otänkbart att ge mindre medel till dem som har det sämst ställt i 
Europa än enligt den tidigare ordningen. Det är viktigt att begära detta belopp för 
inledningen av nästa fleråriga budgetram. Om den sociala situationen förbättras och det inte 
längre finns behov av denna fond, så kan den minskas i enlighet med översynsklausulen i den 
fleråriga budgetramen.
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Ändringsförslag 268
Frédéric Daerden

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 269
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

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 är inte tillräcklig för att tillgodose behoven av stöd 
till de sämst ställda och utgör en betydande minskning i förhållande till den nuvarande 
perioden med ett utökat åtgärdsområde. Med tanke på den tilltagande fattigdomen i EU bör 
det årliga beloppet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, vara 
minst 500 000 000 euro per år, under perioden 2014–2020.
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Ändringsförslag 270
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Younous Omarjee

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 minst 5 000 000 000 euro i 2011 års 
priser, i enlighet med den uppdelning per 
år som fastställs i bilaga II.

Or. fr

Ändringsförslag 271
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Dessa medel måste höjas för att 
garantera att fonden klarar att uppnå sina 
mål och syften inom den fleråriga 
budgetramen 2014–2020.

Or. es

Ändringsförslag 272
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 84.5 i förordning (EU) nr ….
(grundförordningen) genom 
genomförandeakter anta ett beslut om årlig 

3. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 84.5 i förordning (EU) nr ….
(grundförordningen) genom 
genomförandeakter anta ett beslut om årlig 
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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:

fördelning per medlemsstat bland de 
medlemsstater som har begärt att få delta,
av de samlade medlen, utan att det 
påverkar punkt 4 i den här artikeln,
grundat på de senaste indikatorerna
sammanställda av Eurostat angående:

Or. en

Ändringsförslag 273
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – inledningen

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
ESF-bestämmelserna och 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:

Or. en

Ändringsförslag 274
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I samband med den 
livsmedelsdistribution som på grundval av 
vissa medlemsstaters deltagande i 
program enligt rådets förordning (EG) 
nr 1290/2005, (EG) nr 1234/2007 eller 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 121/2012 sker till dem 
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som har det sämst ställt, ska 
kommissionen i sitt beslut beakta 
omfattningen av beroendet av 
EU:s livsmedelsprogram bland dem som 
har det sämst ställt.

Or. en

Ändringsförslag 275
Minodora Cliveti

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den befolkning som lever i grav 
materiell fattigdom.

a) Den befolkning som lever i grav 
materiell fattigdom som en procentuell 
andel av den totala befolkningen, 
inklusive könsbaserade indikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 276
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den befolkning som lever i grav 
materiell fattigdom.

a) Den befolkning som lever i grav 
materiell fattigdom som en procentuell 
andel av den totala befolkningen.

Or. en
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Ändringsförslag 277
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den befolkning som lever i grav 
materiell fattigdom.

a) Den befolkning som lever i grav 
materiell fattigdom som en procentuell 
andel av den totala befolkningen.

Or. en

Ändringsförslag 278
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den befolkning som lever i grav 
materiell fattigdom.

a) Den befolkning som lever under den 
relativa fattigdomsgränsen.

Or. es

Ändringsförslag 279
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den befolkning som lever i grav 
materiell fattigdom.

a) Den befolkning som lever i 
livsmedelsfattigdom.

Or. fr

Ändringsförslag 280
Frédéric Daerden
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

Den relativa fattigdomsgränsen är ett kriterium för att definiera fattigdom i 
Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag 281
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Den befolkning som lever i grav 
materiell fattigdom.

Or. fr

Ändringsförslag 282
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es
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Ändringsförslag 283
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Förändringar under den senaste tiden 
inom den befolkning som lever i hushåll 
med mycket låg arbetsintensitet.

Or. en

Ändringsförslag 284
Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Den befolkning som riskerar att 
drabbas av fattigdom.

Or. pt

Ändringsförslag 285
Danuta Jazłowiecka

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Antalet personer som riskerar 
fattigdom sedan sociala transfereringar 
beaktats, inklusive antalet barn som 
riskerar fattigdom.

Or. pl
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Motivering

Risk för fattigdom sedan sociala transfereringar beaktats är det mått som bäst tydliggör de 
enskilda medlemsstaternas problem och som direkt refererar till mottagarna av 
programstödet. Dessutom kommer de tre indikatorerna för fattigdom sammantaget att 
stämma överens med de indikatorer som antagits i Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag 286
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Fattigdomsrisken i varje medlemsstat.

Or. fr

Ändringsförslag 287
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Antalet personer som riskerar 
fattigdom efter sociala transfereringar.

Or. pl

Ändringsförslag 288
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Den befolkning som lever under den 
relativa fattigdomsgränsen, dvs. den 
procentandel av befolkningen som lever i 
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ett hushåll som inte har en inkomst som 
motsvarar minst 60 % av 
medianinkomsten i landet.

Or. fr

Ändringsförslag 289
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Av de samlade medlen ska 0,35 % 
anslås till tekniskt bistånd på 
kommissionens initiativ.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 290
Csaba Őry

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Av de samlade medlen ska 0,35 %
anslås till tekniskt bistånd på 
kommissionens initiativ.

4. Av de samlade medlen ska 0,25 %
anslås till tekniskt bistånd på 
kommissionens initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 291
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

 [...] Denna artikel utgår.

Or. en

Ändringsförslag 292
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. [...] Denna punkt utgår.

Or. fr

Motivering

Denna ändring syftar till att minska byråkratin i samband med utarbetandet av det operativa 
programmet och på så sätt garantera ett enkelt, snabbt och effektivt utnyttjande av fonden 
från medlemsstaternas och partnerorganisationernas sida.

Ändringsförslag 293
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Varje medlemsstat ska inom tre 
månader efter det att denna förordning 
har trätt i kraft till kommissionen lämna 
in ett operativt program som omfattar 
tiden 1 januari 2014–31 december 2020 
och som innehåller följande:
a) Typ av materiell brist och 
livsmedelsbrist som det operativa 
programmet ska hjälpa till att åtgärda.
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b) En beskrivning av motsvarande 
nationella system för varje typ av brist 
som åtgärdas.
c) En finansieringsplan med följande 
tabeller:
i) En tabell där det för varje år i enlighet 
med artikel 18 anges vilka anslag som 
man planerar för stöd från fonden och 
samfinansieringen i enlighet med artikel 
18.
ii) En tabell där det för hela 
programperioden anges hela anslaget för 
stöd ur det operativa programmet för 
varje typ av materiell brist samt 
motsvarande kompletterande åtgärder.
d) De behöriga myndigheter, 
partnerorganisationer och förmedlande 
organ som direkt eller indirekt 
tillhandahåller livsmedlen eller varorna, 
utöver insatser som kompletterar det 
materiella biståndet och som är avsedda 
för återintegration i samhället av de 
personer som har det sämst ställt, oavsett 
om dessa insatser stöds ur fonden eller 
inte.

Or. fr

Motivering

Denna ändring syftar till att minska byråkratin i samband med utarbetandet av det operativa 
programmet och på så sätt garantera att fonden en enkel, snabb och effektiv inkludering av 
fonden från medlemsstaternas och partnerorganisationernas sida.

Ändringsförslag 294
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska inom tre månader 
efter det att denna förordning har trätt i 

Varje medlemsstat får inom tre månader 
efter det att denna förordning har trätt i 
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kraft till kommissionen lämna in ett 
operativ program som omfattar tiden 
1 januari 2014–31 december 2020 och som 
innehåller följande:

kraft till kommissionen lämna in ett 
operativt program som omfattar tiden 
1 januari 2014–31 december 2020 och som 
innehåller följande:

Or. pt

Ändringsförslag 295
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 januari 2014–31 december 2020 och som 
innehåller följande:

Varje medlemsstat ska, i nära samarbete 
med partnerorganisationerna, inom 
tre månader efter det att denna förordning 
har trätt i kraft till kommissionen lämna in 
ett operativt program som omfattar tiden 
1 januari 2014–31 december 2020 och som 
innehåller följande:

Or. fr

Ändringsförslag 296
Sylvie Guillaume

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 januari 2014–31 december 2020 och som 
innehåller följande:

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

Or. fr
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Ändringsförslag 297
Pervenche Berès

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 januari 2014–31 december 2020 och som 
innehåller följande:

Varje medlemsstat som är beredd att söka 
inträde i fonden ska inom tre månader 
efter det att denna förordning har trätt i 
kraft till kommissionen lämna in ett 
operativt program som omfattar tiden 
1 januari 2014–31 december 2020 och som 
innehåller följande:

Or. en

Ändringsförslag 298
Marije Cornelissen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 januari 2014–31 december 2020 och som 
innehåller följande:

Varje medlemsstat som begär att få 
använda vissa eller alla av fondens mål
ska inom tre månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft till 
kommissionen lämna in ett operativt
program som omfattar tiden 1 januari 
2014–31 december 2020 och som 
innehåller följande:

Or. en
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Ändringsförslag 299
Ria Oomen-Ruijten

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 januari 2014–31 december 2020 och som 
innehåller följande:

Varje medlemsstat som omfattas av 
fonden ska inom tre månader efter det att 
denna förordning har trätt i kraft till 
kommissionen lämna in ett operativt
program som omfattar tiden 1 januari 
2014–31 december 2020 och som 
innehåller följande:

Or. nl

Ändringsförslag 300
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 januari 2014–31 december 2020 och som 
innehåller följande:

Varje medlemsstat ska inom tre månader 
efter det att denna förordning har trätt i 
kraft till kommissionen lämna in ett 
operativt program som har utarbetats i 
samarbete med lokala myndigheter, och 
organisationer som kämpar mot 
företeelserna fattigdom och social 
utestängning, särskilt organisationer som 
tidigare mottagit stöd från fonden för 
europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt. Detta operativa program
omfattar tiden 1 januari 2014–31 december 
2020 och innehåller följande:

Or. fr
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Ändringsförslag 301
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, 
Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De operativa programmen bör innehålla 
en beskrivning av konkreta åtgärder och 
allokerade medel för att följa principerna 
som fastställs i artikel 5. 

Or. es

Motivering

Det vore lämpligt att konkretisera åtgärder och allokerade medel i de operativa programmen, 
för att följa principerna som styr fondens verksamhet.

Ändringsförslag 302
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En kartläggning och en motivering av 
valet av den materiella brist eller de 
materiella brister som ska ingå i det 
operativa programmet och en beskrivning 
av varje typ av materiell brist som ska 
åtgärdas, av huvuddragen i och målen för 
livsmedels- och varuutdelningen och de 
kompletterande åtgärderna som kan 
tillhandahållas med beaktande av resultaten 
av den förhandsutvärdering som utförts i 
enlighet med artikel 14.

a) En kartläggning och en motivering av 
valet av den materiella brist eller de 
materiella brister som ska ingå i det 
operativa programmet och en beskrivning 
av varje typ av materiell brist som ska 
åtgärdas, av huvuddragen i och målen för 
livsmedelsutdelningen och de 
kompletterande åtgärderna som kan 
tillhandahållas med beaktande av resultaten 
av den förhandsutvärdering som utförts i 
enlighet med artikel 14.

Or. fi



AM\928565SV.doc 119/151 PE506.141v01-00

SV

Ändringsförslag 303
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En kartläggning och en motivering av 
valet av den materiella brist eller de 
materiella brister som ska ingå i det 
operativa programmet och en beskrivning 
av varje typ av materiell brist som ska 
åtgärdas, av huvuddragen i och målen för 
livsmedels- och varuutdelningen och de 
kompletterande åtgärderna som kan 
tillhandahållas med beaktande av resultaten 
av den förhandsutvärdering som utförts i 
enlighet med artikel 14.

a) En kartläggning av valet av den 
materiella brist eller de materiella brister 
som ska ingå i det operativa programmet 
och målen för detta val, en beskrivning av 
varje typ av materiell brist som ska 
åtgärdas, av huvuddragen i och målen för 
livsmedels- och varuutdelningen och de 
kompletterande åtgärderna som kan 
tillhandahållas med beaktande av resultaten 
av den förhandsutvärdering som utförts i 
enlighet med artikel 14. 

Or. fr

Ändringsförslag 304
Sylvie Guillaume

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En kartläggning och en motivering av 
valet av den materiella brist eller de 
materiella brister som ska ingå i det 
operativa programmet och en beskrivning 
av varje typ av materiell brist som ska 
åtgärdas, av huvuddragen i och målen för 
livsmedels- och varuutdelningen och de 
kompletterande åtgärderna som kan 
tillhandahållas med beaktande av resultaten 
av den förhandsutvärdering som utförts i 
enlighet med artikel 14.

a) En kartläggning och en motivering av 
valet av den materiella brist eller de 
materiella brister som ska ingå i det 
operativa programmet och en beskrivning 
av varje typ av materiell brist som ska 
åtgärdas, av huvuddragen i och målen för 
livsmedelsutdelningen och de 
kompletterande åtgärderna som kan 
tillhandahållas med beaktande av resultaten 
av den förhandsutvärdering som utförts i 
enlighet med artikel 14. 

Or. fr
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Ändringsförslag 305
Marije Cornelissen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En kartläggning och en motivering av 
valet av den materiella brist eller de 
materiella brister som ska ingå i det 
operativa programmet och en beskrivning 
av varje typ av materiell brist som ska 
åtgärdas, av huvuddragen i och målen för
livsmedels- och varuutdelningen och de 
kompletterande åtgärderna som kan 
tillhandahållas med beaktande av resultaten 
av den förhandsutvärdering som utförts i 
enlighet med artikel 14.

a) En kartläggning och en motivering av 
valet av den materiella brist eller de 
materiella brister som ska ingå i det 
operativa programmet och en beskrivning 
av varje typ av materiell brist som ska 
åtgärdas, av huvuddragen i och målen för
utdelningen av högkvalitativa livsmedel 
eller varor och/eller de kompletterande 
åtgärderna och/eller åtgärderna för att 
utveckla eller stärka lokala och regionala 
livsmedelskedjor som kan tillhandahållas 
med beaktande av resultaten av den 
förhandsutvärdering som utförts i enlighet 
med artikel 14.

Or. en

Ändringsförslag 306
Rachida Dati

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En kartläggning och en motivering av 
valet av den materiella brist eller de 
materiella brister som ska ingå i det 
operativa programmet och en beskrivning 
av varje typ av materiell brist som ska 
åtgärdas, av huvuddragen i och målen för 
livsmedels- och varuutdelningen och de 
kompletterande åtgärderna som kan 
tillhandahållas med beaktande av resultaten 
av den förhandsutvärdering som utförts i 
enlighet med artikel 14.

a) En kartläggning och en motivering av 
valet av den materiella brist eller de 
materiella brister som ska ingå i det 
operativa programmet och en beskrivning 
av varje typ av materiell brist som ska 
åtgärdas, av huvuddragen i och målen för 
livsmedels- och varuutdelningen och 
eventuellt de kompletterande åtgärderna 
som kan tillhandahållas med beaktande av 
resultaten av den förhandsutvärdering som 
utförts i enlighet med artikel 14.

Or. fr
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Motivering

Utdelning av livsmedel och basvaror bör prioriteras framför de andra åtgärderna, för att 
säkerställa att de närmare 43 miljoner européer som inte lyckas skaffa mat i tillräcklig mängd 
eller av lämpligt slag, åtminstone kan får tillgång till existensminimum.

Ändringsförslag 307
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En kartläggning och en motivering av 
valet av den materiella brist eller de 
materiella brister som ska ingå i det 
operativa programmet och en beskrivning 
av varje typ av materiell brist som ska 
åtgärdas, av huvuddragen i och målen för 
livsmedels- och varuutdelningen och de 
kompletterande åtgärderna som kan 
tillhandahållas med beaktande av resultaten 
av den förhandsutvärdering som utförts i 
enlighet med artikel 14.

a) En kartläggning och en motivering av 
valet av den materiella brist eller de 
materiella brister som ska ingå i det 
operativa programmet och en beskrivning 
av varje typ av materiell brist som ska 
åtgärdas, av huvuddragen i och målen för 
livsmedels- och varuutdelningen och de 
kompletterande åtgärderna för 
avskaffandet av social utestängning som 
kan tillhandahållas med beaktande av 
resultaten av den förhandsutvärdering som 
utförts i enlighet med artikel 14.

Or. en

Ändringsförslag 308
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) En strategi som beskriver hur 
stödåtgärderna ska främja utvecklingen 
av lokala och regionala livsmedelskedjor 
till förmån för dem som har det sämst 
ställt.

Or. en
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Ändringsförslag 309
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Ett förslag som beskriver hur fonden 
kan använda lokala livsmedelskedjor.

Or. en

Ändringsförslag 310
Marije Cornelissen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) En strategi som beskriver hur 
livsmedel som annars skulle gå till spillo 
kommer att användas.

Or. en

Ändringsförslag 311
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En beskrivning av motsvarande 
nationella system för varje typ av 
materiell brist som åtgärdas.

utgår

Or. fi
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Ändringsförslag 312
Sari Essayah

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.

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 313
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 314
Sylvie Guillaume

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 

c) En beskrivning av mekanismen som 
fastställer urvalskriterierna för utsatta
personer.



PE506.141v01-00 124/151 AM\928565SV.doc

SV

brist.

Or. fr

Ändringsförslag 315
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kriterier för urval av insatser och en 
beskrivning av urvalsmekanismen, vid 
behov med uppdelning på respektive typ 
av materiell brist.

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 316
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Kriterier för urval av 
partnerorganisationer, vid behov med 
uppdelning på respektive typ av materiell 
brist.

e) Kriterier för urval av 
partnerorganisationer.

Or. fi
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Ändringsförslag 317
Marije Cornelissen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) En beskrivning av 
genomförandebestämmelserna för det 
operativa programmet med uppgifter om 
förvaltningsmyndighet, eventuell 
attesteringsmyndighet och 
revisionsmyndighet och det organ som 
kommissionen ska göra utbetalningarna 
till, samt en beskrivning av 
övervakningsförfarandet.

g) En beskrivning av 
genomförandebestämmelserna för det 
operativa programmet med en bekräftelse 
på att förvaltningsmyndigheten, eventuellt 
attesteringsmyndigheten och 
revisionsmyndigheten för en europeisk 
struktur- och investeringsfond är 
ansvariga, och med uppgifter om det 
organ som kommissionen ska göra 
utbetalningarna till, samt en beskrivning av 
övervakningsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 318
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led j – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En tabell där det för varje år i enlighet 
med artikel 18 anges vilka anslag som man 
planerar för stöd från fonden och 
samfinansieringen i enlighet med 
artikel 18.

i) En tabell där det för varje år i enlighet 
med artikel 18 anges vilka anslag som man 
planerar för stöd från fonden i enlighet med 
artikel 18.

Or. fr
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Ändringsförslag 319
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led j – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En tabell där det för varje år i enlighet 
med artikel 18 anges vilka anslag som man 
planerar för stöd från fonden och 
samfinansieringen i enlighet med 
artikel 18.

i) En tabell där det för varje år i enlighet 
med artikel 18 anges vilka anslag som man 
planerar för stöd från fonden i enlighet med 
artikel 18.

Or. es

Ändringsförslag 320
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led j – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) En tabell där det för hela 
programplaneringsperioden anges beloppet 
på det totala anslagna stödet från det 
operativa programmet efter typ av 
materiell brist samt därtill hörande 
kompletterande åtgärder.

ii) En tabell där det för hela 
programplaneringsperioden anges beloppet 
på det totala anslagna stödet samt därtill 
hörande kompletterande åtgärder.

Or. fi

Ändringsförslag 321
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De partnerorganisationer som avses i led e 
som direkt tillhandahåller livsmedlen eller 
varorna ska själva företa insatser som 

De partnerorganisationer som avses i led e 
som direkt tillhandahåller livsmedlen ska 
själva företa insatser som kompletterar 
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kompletterar det materiella biståndet och 
som är avsedda för återintegration i 
samhället av de personer som har det sämst 
ställt, oavsett om dessa insatser stöds ur 
fonden eller inte.

livsmedelsbiståndet och som är avsedda för 
återintegration i samhället av de personer 
som har det sämst ställt, oavsett om dessa 
insatser stöds ur fonden eller inte.

Or. fi

Ändringsförslag 322
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De partnerorganisationer som avses i led e 
som direkt tillhandahåller livsmedlen eller
varorna ska själva företa insatser som 
kompletterar det materiella biståndet och 
som är avsedda för återintegration i 
samhället av de personer som har det sämst 
ställt, oavsett om dessa insatser stöds ur 
fonden eller inte.

De partnerorganisationer som avses i led e 
som direkt tillhandahåller livsmedlen 
och/eller varorna kan själva företa insatser 
som kompletterar det materiella biståndet 
och som är avsedda för återintegration i 
samhället av de personer som har det sämst 
ställt, oavsett om dessa insatser stöds ur 
fonden eller inte.

Or. fr

Ändringsförslag 323
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De partnerorganisationer som avses i led e 
som direkt tillhandahåller livsmedlen eller 
varorna ska själva företa insatser som 
kompletterar det materiella biståndet och 
som är avsedda för återintegration i 
samhället av de personer som har det 
sämst ställt, oavsett om dessa insatser 
stöds ur fonden eller inte.

De partnerorganisationer som avses i led e 
som direkt tillhandahåller livsmedlen eller 
varorna kan själva, eller i samarbete med 
andra organisationer, företa insatser som 
kompletterar det materiella biståndet och 
som är avsedda för återintegration i 
samhället av utsatta personer.
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Or. fr

Ändringsförslag 324
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De partnerorganisationer som avses i led e 
som direkt tillhandahåller livsmedlen eller 
varorna ska själva företa insatser som 
kompletterar det materiella biståndet och 
som är avsedda för återintegration i 
samhället av de personer som har det sämst 
ställt, oavsett om dessa insatser stöds ur 
fonden eller inte.

De partnerorganisationer som avses i led e 
som direkt tillhandahåller livsmedlen eller 
varorna kan, om de har resurser för detta,
själva företa insatser som kompletterar det 
materiella biståndet och som är avsedda för 
återintegration i samhället av de personer 
som har det sämst ställt, oavsett om dessa 
insatser stöds ur fonden eller inte.

Or. fr

Motivering

Utdelning av livsmedel och basvaror bör prioriteras framför de andra åtgärderna, för att 
säkerställa att de närmare 43 miljoner européer som inte lyckas skaffa mat i tillräcklig mängd 
eller av lämpligt slag, åtminstone kan får tillgång till existensminimum. De organisationer 
som ansvarar för utdelningen av livsmedel får inte utsättas för alltför betungande 
skyldigheter, vilka riskerar att avskräcka dem eller göra deras uppgift alltför svår.

Ändringsförslag 325
Marije Cornelissen.

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De operativa programmen ska upprättas 
av medlemsstaterna eller en myndighet 
som de utser i samarbete med behöriga 
regionala, lokala och andra myndigheter 
samt organ som företräder det civila 
samhället och organ som främjar jämlikhet 
och icke-diskriminering.

2. De operativa programmen ska upprättas 
av medlemsstaterna eller en myndighet för 
en europeisk struktur- och 
investeringsfond som de utser i samarbete 
med behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter samt organ som företräder det 
civila samhället och organ som främjar 
jämlikhet och icke-diskriminering.
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Medlemsstaterna ska se till att de 
operativa programmen är nära knutna till 
den nationella politiken för social 
inkludering och till åtgärder för att 
motverka den ökande feminiseringen av 
fattigdomen.

Or. en

Ändringsförslag 326
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, 
Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De operativa programmen får 
tillämpas regionalt i de medlemsstater där 
de regionala myndigheterna har god 
kompetens i social inkludering och 
fattigdomsbekämpning.

Or. es

Motivering

Dicha petición se ajusta al principio de subsidiariedad del artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea por el cual los objetivos de las acciones y cargas competenciales deben ajustarse a 
los niveles más cercanos a la ciudadanía. Teniendo en cuenta se tiene que garantizar la 
coordinación de dicho Fondo con el Fondo Social Europeo (FSE) y que algunas regiones, 
como es el caso de Catalunya, disponen de un programa operativo regional para el FSE, 
sería conveniente seguir el mismo esquema de funcionamiento, para facilitar así una mayor 
coordinación de las medidas incluidas en los programas operativos de ambos fondos.
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Ändringsförslag 327
Sylvie Guillaume

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 två 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.

Or. fr

Ändringsförslag 328
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska med en 
genomförandeakt godkänna det operativa 
programmet inom sex månader efter det 
att det lämnats in av medlemsstaten, dock 
tidigast den 1 januari 2014, under 
förutsättning att kommissionens 
synpunkter i enlighet med punkt 2 beaktats 
på ett tillfredsställande sätt.

3. Kommissionen ska med en 
genomförandeakt godkänna det operativa 
programmet inom fyra månader efter det 
att det lämnats in av medlemsstaten, dock 
tidigast den 1 januari 2014, under 
förutsättning att kommissionens 
synpunkter i enlighet med punkt 2 beaktats 
på ett tillfredsställande sätt.

Or. fr
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Ändringsförslag 329
Sylvie Guillaume

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 fyra månader
efter det att det lämnats in av 
medlemsstaten, under förutsättning att 
kommissionens synpunkter beaktats på ett 
tillfredsställande sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 330
Milan Cabrnoch.

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
7a. Fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt ska inte drivas 
och genomföras som en självständig fond 
(med extra strukturer) utan ska ingå i den 
gemensamma strategiska ramen för ESF 
för programperioden 2014–2020.

Or. en
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Ändringsförslag 331
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inrätta en plattform på 
unionsnivå för att underlätta 
erfarenhetsutbyte, kapacitetsuppbyggnad 
och nätverksarbete samt spridning av 
relevanta resultat inom icke-finansiellt 
bistånd till dem som har det sämst ställt.

Kommissionen ska inrätta en plattform på 
unionsnivå för att underlätta 
erfarenhetsutbyte, kapacitetsuppbyggnad 
och nätverksarbete samt spridning av 
relevanta resultat inom icke-finansiellt 
bistånd till dem som har det dåligt ställt.

Or. fr

Ändringsförslag 332
Marije Cornelissen.

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inrätta en plattform på 
unionsnivå för att underlätta 
erfarenhetsutbyte, kapacitetsuppbyggnad 
och nätverksarbete samt spridning av 
relevanta resultat inom icke-finansiellt 
bistånd till dem som har det sämst ställt.

Kommissionen ska inrätta en plattform på 
unionsnivå för att underlätta 
erfarenhetsutbyte, kapacitetsuppbyggnad, 
nätverksarbete och innovation samt 
spridning av relevanta resultat inom icke-
finansiellt bistånd till dem som har det 
sämst ställt. Plattformen ska även omfatta 
organisationer som arbetar med bistånd 
till dem som har det sämst ställt och som 
inte utnyttjar fonden och/eller annan 
offentlig finansiering.

Or. en
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Ändringsförslag 333
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inrätta en plattform på 
unionsnivå för att underlätta 
erfarenhetsutbyte, kapacitetsuppbyggnad 
och nätverksarbete samt spridning av
relevanta resultat inom icke-finansiellt 
bistånd till dem som har det sämst ställt.

Kommissionen ska inrätta en plattform på 
unionsnivå för att underlätta utbyte av 
erfarenhet och kunskap, 
kapacitetsuppbyggnad och nätverksarbete, 
inrättandet av distributionsnätverk i EU 
och särskilt i de områden i varje 
medlemsstat som är drabbade av de 
högsta nivåerna av fattigdom och 
utestängning, utvecklingen av 
transnationella och gränsöverskridande 
insatser, samt spridning av relevanta och 
innovativa resultat inom livsmedels- och 
varuutdelning till dem som har det sämst 
ställt.

Kommissionen ska inom ramen för denna 
plattform integrera och sammanlänka de 
organisationer som företräder 
partnerorganisationerna på unionsnivå, 
liksom partnerorganisationerna och 
stödmottagarna i varje medlemsstat.
Kommissionen ska skapa och förvalta en 
offentlig webbplats särskilt avsedd för 
denna plattform. På webbplatsen ska 
särskilt de olika partnerorganisationerna 
presenteras, deras insatser och deras 
lokalisering inom EU, inbegripet EU:s 
yttersta randområden. På webbplatsen ska 
också samtliga dokument och all 
information som rör organisationen av 
plattformen och dess arbete presenteras.

Or. fr
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Ändringsförslag 334
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Plattformen ska uppmuntra till utbyte 
mellan dem som arbetar för omedelbar 
minskning av materiell fattigdom och 
organisationer som arbetar för varaktig 
social återintegrering på längre sikt, och 
utreda hur kopplingarna mellan dessa 
olika mål kan utvecklas.

Or. en

Motivering

Tillhandahållandet av akut livsmedelsbistånd skiljer sig avsevärt från arbetet bland 
organisationer som arbetar för att utrota fattigdom på lång sikt, där det ofta krävs 
specialutbildning och/eller särskilda kvalifikationer. Olika organisationer med olika roller 
skulle dock kanske kunna få större genomslagskraft genom att samarbeta, och kommissionen 
bör möjliggöra sådana utbyten.

Ändringsförslag 335
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansiering av gränsöverskridande 
åtgärder där partnerorganisationer 
medverkar bör inte inkluderas i budgeten 
för direkt bistånd till dem som har det 
sämst ställt.

Or. pl
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Ändringsförslag 336
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 
partnerorganisationerna beträffande 
genomförandet av stödet ur fonden.

Or. fr

Ändringsförslag 337
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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 och de ledande 
partnerorganisationerna i varje 
medlemsstat beträffade genomförandet av 
och lättheten att utnyttja stödet ur fonden. 
Kommissionen ska redogöra för resultatet 
av detta samråd på webbplatsen som är 
särskilt avsedd för plattformen.

Or. fr
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Ändringsförslag 338
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan tillsätta en 
övervakningsnämnd för att säkerställa att 
de nationella verksamhetsprogrammen 
införs på ett effektivt sätt.

Or. pl

Ändringsförslag 339
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår.

Or. fr

Ändringsförslag 340
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Or. es
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Ändringsförslag 341
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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. 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. 
Kommissionen ska varje år till 
Europaparlamentet överlämna en 
sammanfattning av dessa rapporter.

Or. fr

Ändringsförslag 342
Marije Cornelissen.

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

Indikatorerna ska omfatta följande:
a) Förändringar på senaste tiden av 
utgifterna på det socialpolitiska området 
för grav materiell fattigdom både i 
absoluta termer och sett till BNP och till 
de totala offentliga utgifterna.
b) Förändringar på senaste tiden av 
lagstiftningen på det socialpolitiska 
området för tillgång till bistånd för 
stödmottagare och andra organisationer 
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som arbetar för att motverka grav 
materiell fattigdom.

Or. en

Ändringsförslag 343
Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska lämna in en slutlig 
rapport om genomförandet av det operativa 
programmet senast den 30 september 2023.

Medlemsstaten ska lämna in en slutlig 
rapport till kommissionen, 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av det operativa 
programmet senast den 30 september 2023.

Or. es

Ändringsförslag 344
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, 
Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. I rapporterna ska 
jämställdhetsindikatorer finnas med som 
bidrar med information om situationen 
för kvinnor och män. Indikatorerna ska 
visa informationen könsuppdelad.

Or. es

Motivering

Jämställdhetsindikatorer informerar om delaktighet i, utgångsläge för och effekt av de olika 
åtgärderna i kvinnors och mäns liv. Denna information gör det möjligt att känna till 
utgångsläget, med dess eventuella särdrag (ensamstående föräldrar, löneklyftor …) och vid 
behov anpassa de operativa programmen till befolkningens mest angelägna och kvinnors och 
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mäns specifika behov.

Ändringsförslag 345
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Rapport om genomförandet

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.
Kommissionen ska granska den årliga 
genomföranderapporten och lämna sina 
synpunkter till medlemsstaten inom 
två månader efter mottagandet av den 
årliga genomföranderapporten.
Om kommissionen inte lämnar 
synpunkter inom denna tidsfrist ska 
rapporterna anses vara godkända.
Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta mallen för den 
årliga genomföranderapporten, inbegripet 
förteckningen över gemensamma 
insats- och resultatindikatorer, och 
mallen för den slutliga 
genomföranderapporten. En sådan 
genomförandeakt ska antas i enlighet med 
det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 60.2.
Kommissionen får lämna kommentarer 
till en medlemsstat angående 
genomförandet av det operativa 
programmet.

Or. fr
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Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att minska byråkratin i samband med genomförandet av 
det operativa programmet och därigenom garantera ett enkelt, snabbt och effektivt 
utnyttjande av den aktuella fonden av medlemsstaterna och partnerorganisationerna.

Ändringsförslag 346
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, 
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilateralt granskningsmöte Trilateralt granskningsmöte

Or. fr

Ändringsförslag 347
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, 
Robert Rochefort

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,
samt dessas nationella 
partnerskapsorganisationer, 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.

Or. fr
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Ändringsförslag 348
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, 
Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda

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, 
liksom behöriga regionala myndigheter, 
organ som företräder civilsamhället och 
partnerorganisationerna, 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.

Or. es

Ändringsförslag 349
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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, varje medlemsstat och 
samtliga berörda parter 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.

Or. fr
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Ändringsförslag 350
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14 utgår
Förhandsutvärdering

1. Medlemsstaterna ska utföra en 
förhandsutvärdering av det operativa 
programmet.
2. Förhandsutvärderingen ska utföras 
under ansvaret av den myndighet som 
svarar för utarbetandet av det operativa 
programmet. Den ska lämnas in till 
kommissionen samtidigt med det 
operativa programmet, åtföljt av en 
sammanfattning.
3. I förhandsutvärderingen ska det 
bedömas
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,
b) om det föreslagna operativa 
programmet är enhetligt och hur det 
samverkar med andra relevanta 
finansieringsinstrument,
c) om tilldelningen av budgetmedel 
överensstämmer med det operativa 
programmets mål,
d) hur de förväntade resultaten bidrar till 
slutresultaten,
e) om förfarandena för övervakning av 
det operativa programmet och för 
insamling av de uppgifter som behövs för 
utvärderingarna är lämpliga.
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Or. fr

Ändringsförslag 351
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14 utgår
Förhandsutvärdering

1. Medlemsstaterna ska utföra en 
förhandsutvärdering av det operativa 
programmet.
2. Förhandsutvärderingen ska utföras 
under ansvaret av den myndighet som 
svarar för utarbetandet av det operativa 
programmet. Den ska lämnas in till 
kommissionen samtidigt med det 
operativa programmet, åtföljt av en 
sammanfattning.
3. I förhandsutvärderingen ska det 
bedömas
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,
b) om det föreslagna operativa 
programmet är enhetligt och hur det 
samverkar med andra relevanta 
finansieringsinstrument,
c) om tilldelningen av budgetmedel 
överensstämmer med det operativa 
programmets mål,
d) hur de förväntade resultaten bidrar till 
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slutresultaten,
e) om förfarandena för övervakning av 
det operativa programmet och för 
insamling av de uppgifter som behövs för 
utvärderingarna är lämpliga.

Or. fr

Motivering

För att förenkla denna förordning och far att bevara den operativa enkelheten hos fonden, 
står det medlemsstaterna fritt att utvärdera sina mål och prioriteringar vid utdelningen av 
bistånd till dem som har det sämst ställt.

Ändringsförslag 352
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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 lever i fattigdom och
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,

Or. fr

Ändringsförslag 353
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) hur programmet bidrar till att minska 
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livsmedelssvinnet,

Or. fi

Ändringsförslag 354
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, 
Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) hur de föreslagna åtgärderna har 
anpassats så att de främjar jämställdhet,

Or. es

Motivering

Utvärderingarna som behandlas i artikel 14 och följande bör inkludera 
jämställdhetsperspektivet så att bristande jämställdhet och kvinnors större sårbarhet kan 
upptäckas och vid behov åtgärdas, för att därmed bidra till jämställdhet.

Ändringsförslag 355
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) hur de förväntade resultaten bidrar till 
slutresultaten,

d) hur de förväntade resultaten bidrar till 
fondens mål,

Or. fr

Ändringsförslag 356
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 utgår
Utvärdering under programperioden

1. Under programperioden får 
förvaltningsmyndigheten genomföra 
utvärderingar för att bedöma hur 
verkningsfullt och resurseffektivt det 
operativa programmet är.
2. Förvaltningsmyndigheten ska under 
2017 och 2021 utföra en strukturerad 
undersökning av slutmottagarna enligt 
kommissionens mall. Kommissionen ska 
anta mallen genom en genomförandeakt. 
En sådan genomförandeakt ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 60.2.
3. Kommissionen får på eget initiativ 
utvärdera de operativa programmen.

Or. fr

Ändringsförslag 357
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 utgår
Utvärdering under programperioden

1. Under programperioden får 
förvaltningsmyndigheten genomföra 
utvärderingar för att bedöma hur 
verkningsfullt och resurseffektivt det 
operativa programmet är.
2. Förvaltningsmyndigheten ska under 
2017 och 2021 utföra en strukturerad 
undersökning av slutmottagarna enligt 
kommissionens mall. Kommissionen ska 
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anta mallen genom en genomförandeakt. 
En sådan genomförandeakt ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 60.2.
3. Kommissionen får på eget initiativ 
utvärdera de operativa programmen.

Or. fr

Motivering

För att förenkla denna förordning och för att bevara den operativa enkelheten hos fonden, 
står det medlemsstaterna fritt att utvärdera utdelningen av bistånd till de personer som har 
det sämst ställt.

Ändringsförslag 358
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Under programperioden får
förvaltningsmyndigheten genomföra 
utvärderingar för att bedöma hur 
verkningsfullt och resurseffektivt det 
operativa programmet är.

1. Under programperioden ska
förvaltningsmyndigheten genomföra 
utvärderingar för att bedöma hur 
verkningsfullt och resurseffektivt det 
operativa programmet är.

Or. fr

Ändringsförslag 359
Sergio Gutiérrez Prieto

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. 

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

Kommissionen ska anta mallen genom en 
genomförandeakt. Denna genomförandeakt 
ska antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 60.2.

Or. es

Ändringsförslag 360
Marije Cornelissen.

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
2015 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.

Or. en

Ändringsförslag 361
Marije Cornelissen.

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Senast i mars 2018 ska kommissionen 
lägga fram en preliminär utvärdering av 
fonden för Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 362
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee



AM\928565SV.doc 149/151 PE506.141v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1

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, 
lätthanterligheten hos förvaltningen av 
programmen, behoven som framförts av 
partnerorganisationerna och för att mäta
det mervärde som fonden tillför. Denna 
efterhandsutvärdering ska vara slutförd 
senast den 31 december 2023.

Or. fr

Ändringsförslag 363
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska informera om och 
främja de åtgärder som finansieras genom 
fonden. Informationen ska riktas till 
personer som har det sämst ställt, till 
medierna och till en bredare allmänhet. 
Unionens roll ska lyftas fram i 
informationen och stödet från fonden ska 
uppmärksammas.

1. Medlemsstaterna ska informera om och 
främja de åtgärder som finansieras genom 
fonden. Informationen ska särskilt riktas 
till personer som har det sämst ställt, till en 
bredare allmänhet och till medierna. Den 
ska förmedla ett budskap om solidaritet 
och bekämpa stigmatiseringen av 
stödmottagarna. Unionens roll ska lyftas 
fram i informationen och stödet från 
fonden till unionens mål om social 
sammanhållning ska uppmärksammas. 

Or. fr

Ändringsförslag 364
Sylvie Guillaume
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska informera om och 
främja de åtgärder som finansieras genom 
fonden. Informationen ska riktas till 
personer som har det sämst ställt, till 
medierna och till en bredare allmänhet. 
Unionens roll ska lyftas fram i 
informationen och stödet från fonden ska 
uppmärksammas.

1. Medlemsstaterna ska informera om och 
främja de åtgärder som finansieras genom 
fonden. Informationen ska riktas till utsatta
personer, till medierna och till en bredare 
allmänhet. Unionens roll ska lyftas fram i 
informationen och stödet från fonden ska 
uppmärksammas.

Or. fr

Ändringsförslag 365
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska informera om och 
främja de åtgärder som finansieras genom 
fonden. Informationen ska riktas till 
personer som har det sämst ställt, till 
medierna och till en bredare allmänhet. 
Unionens roll ska lyftas fram i 
informationen och stödet från fonden ska 
uppmärksammas.

1. Europeiska kommissionen och
medlemsstaterna ska informera om och 
främja de åtgärder som finansieras genom 
fonden. Informationen ska riktas till 
personer som har det sämst ställt, till 
medierna och till en bredare allmänhet. 
Unionens roll ska lyftas fram i 
informationen och stödet från fonden, 
partnerorganisationerna och deras 
volontärer ska uppmärksammas.

Or. fr

Ändringsförslag 366
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, 
Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaten och
förvaltningsmyndigheten ska se till att 
jämställdhetsperspektivet respekteras i 
informationen om de åtgärder som 
finansieras av fonden och i dess 
främjande- och spridningsarbete. 

Or. es

Motivering

Det vore lämpligt att kunna garantera ett motarbetande av ett könsdiskriminerande språkbruk 
och användningen av könsdiskriminerande bilder i arbetet med att sprida de åtgärder som 
finansieras av fonden.


