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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt 
bistånd till dem som har det sämst ställt
(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0617),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 175.3 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0358/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av de motiverade yttrandena från Sveriges riksdag, Förenade kungarikets 
överhus och underhus och den tyska förbundsdagen som lagts fram i enlighet med 
protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och 
enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den …1,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den …2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för regional utveckling, 
utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och utskottet för kvinnors rättigheter 
och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet påpekar att den finansieringsram som anges i lagstiftningsförslaget bör 
betraktas som vägledande och fastställas slutgiltigt först när en överenskommelse om den 
fleråriga budgetramen 2014–2020 har nåtts.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

                                               
1 EUT C … (ännu ej offentliggjort i EUT).
2 EUT C … (ännu ej offentliggjort i EUT).
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4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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Ändringsförslag 1

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 
(Europa 2020-strategin) antogs har 
unionen och medlemsstaterna fastställt att 
antalet personer som riskerar fattigdom och 
social utestängning ska var minst 
20 miljoner lägre senast år 2020.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) År 2010 riskerade nästan en 
fjärdedel av alla européer 
(119,6 miljoner) fattigdom eller social 
utestängning. Detta är omkring 
fyra miljoner fler än föregående år. 

Or. en

Ändringsförslag 3

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 

(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 
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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.

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 samt barns och barnfamiljers
materiella brister.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Ethos-definitionen (europeisk 
typologi för hemlöshet och utestängning 
från bostadsmarknaden) är en möjlig 
utgångspunkt för att fördela medlen ur 
fonden till olika kategorier av personer 
med grava materiella brister.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Fonden och de operativa 
programmen bör särskilt uppfylla EU:s 
social- och miljöpolitik, såsom 
bekämpning av diskriminering och 
livsmedelsslöseri.

Or. en
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Ändringsförslag 6

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, till 
exempel den relativa fattigdomsgränsen.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Partnerskapsprincipen bör tillämpas 
på alla nivåer i fonden så att de olika 
behoven kan tillgodoses så effektivt och 
heltäckande som möjligt och för att 
kunna nå ut till dem som har det sämst 
ställt på ett bättre sätt.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

resurseffektivitet bör utvärderingar i 
förhand och i efterhand genomföras. 
Utvärderingarna bör kompletteras med 
undersökningar av relativ fattigdom i 
medlemsstaterna och av de personer som 
har det sämst ställt och som har dragit 
fördel av programmet, och om nödvändigt 
med hjälp av undersökningar under 
programperioden. Integritets- och 
uppgiftsskyddsbestämmelserna ska 
tillämpas strikt när utvärderingar görs.
Medlemsstaternas och kommissionens 
respektive ansvar i detta avseende bör 
anges närmare.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Såsom betonas i Eurostats 
undersökning ”Measuring material 
deprivation in the EU – Indicators for the 
whole population and child-specific 
indicators” har det forskats mycket i 
materiell fattigdom, vilket inom den 
närmaste framtiden kommer att 
möjliggöra en exaktare uppgiftsinsamling 
om hushåll, vuxna och barn som lider av 
materiella brister.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 15
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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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 11

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

(17) Enligt [förslaget till] 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om den gemensamma organisationen av 
marknaderna för jordbruksprodukter 
[CMO-förordningen]5 kan produkter som 
köps in genom offentliga interventioner 
förbrukas genom att de görs tillgängliga för 
ordningen för livsmedelsdistribution till de 
sämst ställda i EU om den ordningen 
medger det. Beroende på omständigheterna 
kan livsmedel från användning, beredning 
eller försäljning av sådana lager vara det 
ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet, 
varför detta bör möjliggöras i den här 
förordningen. De belopp som betalas vid 
transaktioner som rör sådana lager bör 
användas till förmån för dem som har det 
sämst ställt. 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 
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förfaranden för hur produkter i 
interventionslagren får användas, beredas 
eller säljas till förmån för programmet för 
dem som har det sämst ställt.

dem som har det sämst ställt.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att säkra ett brett samhällsstöd 
för dem som har det sämst bör 
medlemsstaterna undanröja hinder för 
företags donationer av livsmedel eller 
basvaror till livsmedelsbanker, 
organisationer i det civila samhället och 
andra berörda aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 13

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. Detta 
bör beslutas i nära samarbete med 
förvaltningsmyndigheter och 
partnerorganisationer. 

Or. en
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Ändringsförslag 14

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 social- och bostadsbidrag, äldre 
personers rättigheter, jämställdhet och 
förbudet mot diskriminering. Denna 
förordning måste tillämpas i enlighet med 
dessa rättigheter och principer.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) Fonden bör enligt 
Europaparlamentets resolution av den 
14 september 2011 om en EU-strategi mot 
hemlöshet1 bidra till medlemsstaternas 
insatser för att få slut på hemlöshet.
_____________
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0383.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning avses med I denna förordning gäller följande 
definitioner:

Or. en

Ändringsförslag 17

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 nationella behöriga myndigheter,

Or. en

Ändringsförslag 18

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

Or. en
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Ändringsförslag 19

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 – dvs. personer som riskerar 
materiell brist och brist på livsmedel, 
särskilt hemlösa, barn och hushåll med 
barn – som får livsmedel eller varor eller 
omfattas av de kompletterande åtgärderna,

Or. en

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) kompletterande åtgärder: åtgärder 
utöver utdelning av livsmedel och varor, 
som är avsedda att återintegrera 
mottagarna av livsmedelsstödet i 
samhället och ge dem möjlighet till 
självbestämmande och ett oberoende liv.

Or. en

Ändringsförslag 21

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 

Fonden ska främja den sociala 
sammanhållningen i unionen genom att 
bidra till att uppnå målet enligt 
Europa 2020-strategin att minska 
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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.

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 och främja 
hållbara lösningar för att få slut på 
livsmedelsfattigdom. Detta mål ska mätas 
med antalet personer som får faktiskt
bistånd och stöd från kompletterande 
åtgärder samt inverkan på 
stödstrukturerna för dem som har det 
sämst ställt.

Or. en

Ändringsförslag 22

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, inklusive ”startpaket”
för personligt bruk för slutmottagarna
delas ut via partnerorganisationer som väljs 
ut av medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fonden får stödja åtgärder som 
kompletterar tillhandahållandet av 

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

tillhandahållandet av livsmedel och varor, 
och som bidrar till social inkludering av 
och en hälsosammare livsstil och kost för 
de personer som har det sämst ställt och till 
att skydda deras mänskliga värdighet. 

Or. en

Ändringsförslag 24

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 lärande av varandra, 
nätverksarbete och spridning av bra rutiner 
när det gäller icke-finansiellt bistånd till 
dem som har det sämst ställt genom 
inrättandet av en EU-ram för politisk 
vägledning om fondens centrala delar. 

Or. en

Ändringsförslag 25

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 tillhandahållas i 
nära samarbete mellan kommissionen och 
medlemsstaterna, organ som företräder det 
civila samhället samt 
partnerorganisationer.

Or. en
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska utarbeta de 
operativa programmen i nära samarbete 
med behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter samt organ som företräder 
det civila samhället, inbegripet 
organisationer som arbetar för att 
bekämpa fattigdom och 
partnerorganisationer som företräder 
intressena för de personer som har det 
sämst ställt.

Or. en

Ändringsförslag 27

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, 
särskilt unionens åtgärder på 
hälsoområdet.

Or. en
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Ändringsförslag 28

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 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 samt relaterade 
program och verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 29

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 hälsosammare livsstil och kost.

Or. en
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. Valet av livsmedelsprodukter ska 
grundas på principerna om ett balanserat 
näringsintag och bidra till 
slutmottagarnas hälsa och välbefinnande. 
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. en

Ändringsförslag 31

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, 
inklusive näringsråd. I urvalskriterierna 
för livsmedelsprodukter och i 
förekommande fall varor ska hänsyn också 
tas till klimat-, hälso- och miljöaspekter. 

Or. en
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Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. Kommissionen, medlemsstaterna och 
partnerorganisationerna ska i alla stadier 
av distributionskedjan bidra till insatserna 
för att motverka livsmedelsslöseri.

Or. en

Ändringsförslag 33

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 
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 de senaste 
indikatorer sammanställda av Eurostat 
rörande:

Or. en

Ändringsförslag 34

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, särskilt 
livsmedelsfattigdom.
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Or. en

Ändringsförslag 35

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, särskilt färsk frukt 
och grönsaker, fullkornsprodukter och 
baljväxter, och varuutdelningen och de 
kompletterande åtgärderna som kan 
tillhandahållas med beaktande av resultaten 
av den förhandsutvärdering som utförts i 
enlighet med artikel 14.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaten får lämna in begäran om 
ändring i det operativa programmet. Den 
ska åtföljas av det reviderade operativa 
programmet och motiveringen av 
ändringen.

1. En medlemsstat får lämna in begäran 
om ändring i det operativa programmet. 
Den ska åtföljas av det reviderade 
operativa programmet och motiveringen av 
ändringen.

Or. en
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Plattform Samarbete och utbyte av god praxis

Or. en

Ändringsförslag 38

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 som avser 
fonden.

Or. en

Ändringsförslag 39

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta avseende ska kommissionen också 
underlätta gränsöverskridande 
verksamheter, som studiebesök och 
inbördes granskning, med deltagande av 
partnerorganisationerna.

Or. en
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Ändringsförslag 40

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 beträffade genomförandet av 
stödet ur fonden, och ska därefter 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Avdelning III – artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Nationell övervakningskommitté

1. Medlemsstaterna ska inrätta en 
övervakningskommitté för att säkerställa 
ett effektivt genomförande av sina 
operativa program.
2. Övervakningskommittén ska vara 
sammansatt av behöriga regionala, lokala 
och andra myndigheter samt organ som 
företräder det civila samhället, inbegripet 
organisationer som arbetar för att 
bekämpa fattigdom, 
partnerorganisationer som företräder 
intressena för dem som har det sämst 
ställt och organisationer som deltar i 
utdelningen av materiellt bistånd till de 
sämst ställda.

Or. en
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Kommissionen ska lägga fram en 
sammanfattning av de årliga 
genomföranderapporterna för 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 43

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 
och nationella organ som representerar 
det civila samhället samt 
partnerorganisationer 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. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaten ska säkerställa att 
kommissionens synpunkter följs upp på 

3. Medlemsstaten ska säkerställa att 
kommissionens synpunkter följs upp på 
lämpligt sätt efter mötet och hänvisa till 
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lämpligt sätt efter mötet. dem i genomföranderapporten för 
nästföljande år, eller åren i 
förekommande fall.

Or. en

Ändringsförslag 45

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) hur de förväntade resultaten bidrar till 
fondens mål,

Or. en

Ändringsförslag 46

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) intressenternas faktiska deltagande, 
inbegripet det civila samhället och 
icke-statliga organisationer, i 
genomförandet av de operativa 
programmen,

Or. en
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Ändringsförslag 47

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. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Förvaltningsmyndigheten ska under 
2017 och 2021 utföra en strukturerad 
undersökning av slutmottagarna enligt 
kommissionens mall. Kommissionen ska 
efter samråd med berörda parter anta 
genomförandeakter för att fastställa
mallen. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 60.2.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får på eget initiativ 
utvärdera de operativa programmen.

(Berör inte den svenska versionen.)



PR\925480SV.doc 27/37 PE504.202v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 50

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 51

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 samt
till en bredare allmänhet och till medierna. 
Unionens roll ska lyftas fram i 
informationen och stödet från fonden ska 
uppmärksammas, på ett sätt som inte 
stigmatiserar slutanvändarna. 

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Under genomförandet av en insats ska 
stödmottagare och partnerorganisationer 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medfinansiering Finansiering

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Unionens stöd i form av 
mellanliggande betalningar och
utbetalning av slutsaldo får inte vara 
högre än det offentliga stödet och det 
maximala stödbeloppet från fonden, enligt 
kommissionens beslut om godkännande 
av det operativa programmet.

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår
Ökade utbetalningar för medlemsstater 

med tillfälliga budgetproblem
1. På begäran av en medlemsstat får 
mellanliggande betalningar och 
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utbetalningar av slutsaldo ökas med 
10 procentenheter över den 
medfinansieringssats som är tillämplig för 
det operativa programmet. Den höjda 
medfinansieringssatsen, som inte får 
överstiga 100 %, ska gälla för 
betalningsansökningar som hänför sig till 
den räkenskapsperiod då medlemsstaten 
lämnade in sin ansökan och under 
efterföljande räkenskapsperioder då 
medlemsstaten uppfyller något av följande 
villkor:
a) Den berörda medlemsstaten har infört 
euron och får makrofinansiellt stöd från 
unionen i enlighet med rådets förordning 
(EU) nr 407/20107.
b) Den berörda medlemsstaten har inte 
infört euron och får medelfristigt 
ekonomiskt stöd i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 332/20028.
c) Ekonomiskt stöd ställs till dess 
förfogande i enlighet med fördraget om 
inrättande av europeiska 
stabilitetsmekanismen.
2. Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 
får dock unionens stöd i form av 
mellanliggande betalningar och 
utbetalning av slutsaldo inte vara högre 
än det offentliga stödet och det maximala 
stödbeloppet från fonden, enligt 
kommissionens beslut om godkännande 
av det operativa programmet.

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Livsmedel och varor för personligt bruk 
för slutmottagarna får köpas in av
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själva. partnerorganisationerna själva.

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Sådant materiellt stöd ska distribueras 
kostnadsfritt till de personer som har det 
sämst ställt.

4. Livsmedel och materiellt stöd ska 
generellt distribueras kostnadsfritt till de 
personer som har det sämst ställt. Om så 
föreskrivs i de operativa programmen får 
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partnerorganisationerna kräva att 
slutmottagarna betalar högst 10 procent 
av marknadspriset för livsmedlet eller 
varan.

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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MOTIVERING

Inom sin Europa 2020-strategi har Europeiska unionen fastställt som mål att fram till 2020 
minska antalet personer som lever i eller riskerar fattigdom eller social utestängning med 
minst 20 miljoner. 

Emellertid har den ekonomiska och finansiella krisen lett till ökad fattigdom och social 
utestängning inom unionen. Nästan 120 miljoner européer, en ökning med sex miljoner på 
två år och nu nästan en fjärdedel av den totala befolkningen, riskerade fattigdom eller social 
uteslutning 2011. Över 40 miljoner människor lider av grav materiell brist. En av tio av 
befolkningen under 60 år lever i hushåll med låg arbetsintensitet.

Ett av de viktigaste inslagen i materiell fattigdom är oförmågan att få tillgång till livsmedel av 
lämplig mängd och kvalitet. Fyrtiotre miljoner européer har inte råd med en måltid som 
innehåller kött, kyckling eller fisk (eller en vegetarisk motsvarighet) varannan dag – något 
som Världshälsoorganisationen (WHO) definierar som ett grundläggande behov. Barn är 
särskilt känsliga för livsmedelsbrist, och dåliga kostmönster kan ha en negativ inverkan på 
hjärnans utveckling, inlärningsförmågan och även på deras framtida hälsa. 

Hemlöshet är en särskilt allvarlig form av materiell brist. Materiell brist är svår att beräkna, 
men enligt en uppskattning uppgick antalet hemlösa i unionen till 4,1 miljoner under 
åren 2009–2010. Krisen leder dessutom till att hemlösheten ökar, och alltfler barnfamiljer, 
unga vuxna (en ökning med 20 procent i Danmark och 15 procent i Nederländerna) och 
personer med invandrarbakgrund blir hemlösa.

Över 25 miljoner barn i unionen riskerade fattigdom och social utestängning 2011. Nästan 
sex miljoner människor har inga nya (icke begagnade) kläder, och nästan fem miljoner har 
inte två par välsittande skor. EU:s gemensamma sociala och ekonomiska framtid är delvis 
beroende av vår förmåga att undvika att nackdelar överförs från generation till generation, och 
ändå är risken för att barn ska drabbas av fattigdom eller social utestängning större än för 
befolkningen i stort (27,1 procent jämfört med 23,5 procent). Endast i fem medlemsstater 
(Cypern, Danmark, Finland, Slovenien och Sverige) är risken för fattigdom och social 
utestängning mindre för barn än för befolkningen i stort. Även där risken för fattigdom eller 
social utestängning är stabil, ökar risken för barn (t.ex. i Tyskland). Barn som lider av 
materiella brister har mindre utsikter än sina mer bemedlade kamrater att lyckas med sin 
skolgång och förverkliga sin fulla potential som vuxna.

Samtidigt har den ekonomiska och finansiella krisen lett till att många medlemsstater nu har 
minskade möjligheter att stödja människor som riskerar fattigdom och social utestängning. 
År 2011 var antalet personer i riskzonen tillbaka till 2008 års siffror, och de flesta 
medlemsstaterna gör inga framsteg mot sina nationella 2020-mål för minskad fattigdom och 
social utestängning. 

Unionens främsta instrument för att stödja anställbarhet, bekämpa fattigdom och främja social 
inkludering är och förblir Europeiska socialfonden (ESF). Europeiska socialfondens system
för ”sysselsättningsaktivering” innebär dock att de personer som har de mest grundläggande 
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behoven ofta befinner sig alltför långt ifrån arbetsmarknaden (t.ex. barn) eller lever i alltför 
stor utestängdhet för att kunna dra fördel av Europeiska socialfondens åtgärder 

EU:s ordning för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen inrättades 1987 för att 
frigöra offentliga livsmedelsöverskott (interventionslager) för distribution som 
livsmedelsbistånd. Nästan 19 miljoner personer drog fördel av ordningen under 2011. Antalet 
deltagande medlemsstater har ökat från nio 2001 till 20 under 2012. Ett antal medlemsstater 
som ursprungligen deltog, som Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Danmark, har 
lämnat ordningen. Förutom ett antal småskaliga experimentprojekt som fått stöd av EU är 
ordningen för utdelning av livsmedel för närvarande det enda EU-programmet som når ut till 
människor som hamnat i samhällets utkant. Ordningen har därför blivit ett viktigt stöd för 
livsmedelsbiståndsorganisationer sedan inrättandet. Ordningen för utdelning av livsmedel har 
aldrig varit ett sätt att försöka lösa problemen med livsmedelsfattigdom i medlemsstaterna, 
men organisationer som arbetar med ordningen och med kringtjänster uppger att 
”förutsägbarheten” hos detta stöd är grundläggande för deras verksamhet, eftersom de på så 
sätt kan mobilisera volontärer och lättare få tillgång till och få fram andra finansieringskällor 
och/eller bidrag in natura. 

Eftersom interventionslagren har minskat de senaste åren och förväntas ta slut i framtiden, har 
ordningen för utdelning av livsmedel förlorat sitt ursprungliga existensberättigande och 
kommer att läggas ned vid utgången av 2013. Med tanke på behoven skulle ett upphörande av 
ordningen i år utan ett nytt program som kan ersätta den utgöra ett mycket allvarligt hot mot 
livsmedelsbiståndsprogrammens verksamhet i många medlemsstater. Stora 
välgörenhetsorganisationer och organisationer i det civila samhället som företräder 
livsmedelsbanker, samt organisationer som arbetar med barn och hemlösa har gång på gång 
uttryckt behovet av ett fortsatt EU-stöd efter 2013. Europaparlamentet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och regionala och lokala myndigheter i 
unionen har sagt samma sak. 

De viktigaste inslagen i den förslagna fonden

Den rättsliga grunden för detta förslag är artikel 175.3 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). Genom denna rättsliga grund kan unionen anta ”särskilda 
åtgärder” utanför strukturfonderna för att ”stärka [sin] ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning” (artikel 174 i EUF-fördraget).

Genom den föreslagna fonden på 2,5 miljarder euro för perioden 2014–2020 inrättas ett nytt 
och mer heltäckande instrument, som delvis bygger på erfarenheten från ordningen för 
utdelning av livsmedelsbistånd genom att stödja nationella program för att åtgärda 
livsmedelsbrist. En del av medlen för materiellt bistånd ges i form av andra varor än 
livsmedel till hemlösa och/eller barn, samt kompletterande åtgärder avsedda att återintegrera 
dem som får hjälp genom fonden.

Fonden skulle inriktas direkt på de personer eller hushåll som har det sämst i 
medlemsstaterna, vars hjälpbehov fastställs av nationella myndigheter eller 
partnerorganisationer, eller indirekt genom tillhandahållande av livsmedel och varor till 
hemlösa eller barn. Medlemsstaterna kommer att planera och tillhandahålla biståndet enligt 
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sina nationella ordningar, och det blir medlemsstaterna eller partnerorganisationerna som får 
ansvaret att fastställa kriterierna för fördelningen av biståndet. 

Fonden kommer att genomföras via delad förvaltning enligt en förenkling av 
sammanhållningspolitikens modell (dvs. på grundval av ett sjuårigt operativt program per 
medlemsstat, förenklade kostnadsalternativ och rationaliserad finansiell förvaltning). 
Partnerorganisationerna är offentliga organ eller icke-statliga organisationer som direkt 
tillhandahåller bistånd. De kommer även att vidta kompletterande åtgärder för social 
inkludering.

Slutsats

Det stöd som planeras genom den föreslagna fonden ska inte betraktas som en ersättning för 
den heltäckande politik som behövs för att minska och till sist utrota fattigdomen. Den frågan 
förblir en utmaning för både unionen och medlemsstaterna.

De medel som föreslås för fonden är dessutom ytterst begränsade och långt ifrån tillräckliga. 
Uppskattningsvis skulle två miljoner personer per år dra nytta av fonden i unionen, vilket 
endast utgör en tjugondel av den andel av befolkningen som lider grav materiell brist (och 
uppskattningsvis fyra miljoner med tanke på den potentiella hävstångseffekten). Som en 
jämförelse använder det amerikanska jordbruksministeriet cirka 100 miljarder US-dollar per 
år för att hjälpa stödberättigade hushåll, kvinnor, spädbarn och barn att tillgodose sina 
livsmedelsbehov. 

Kommissionens förslag ska dock välkomnas. Med hjälp av den nya fonden kan unionen 
fortsätta att bidra till att lindra några av de värsta formerna av fattigdom och social 
utestängning i Europa. I detta avseende är kommissionens förslag om betalningar till 
stödmottagarna (artikel 39) och förfinansiering (artikel 41) särskilt välkomna. Ansträngningen 
att förenkla genomförandeförfarandena är lika välkomna – den administrativa bördan, särskilt 
för partnerorganisationerna, bör begränsas till ett minimum. 

Inriktningen på personer som riskerar materiell brist och livsmedelsbrist, särskilt hemlösa, 
barn och barnfamiljer, och kompletterande åtgärder för social inkludering kommer att bidra 
till att hantera några av de värsta och allvarligaste formerna av materiell brist, och även bidra 
till att förstärka EU:s pågående och planerade insatser på detta område. 

Genom den föreslagna europeiska plattformen får medlemsstaterna, partnerorganisationer och 
andra aktörer möjlighet att lära av varandra och främja mer strategiska tillvägagångssätt för 
att motverka fattigdom och social utestängning.

Detta skulle även bidra till att uppnå andra EU-politiska mål, exempelvis på folkhälsoområdet 
och när det gäller livsmedelsslöseri.

Trots sina begränsningar kan fonden alltså spela en viktig roll för att förbättra livet för 
människor som hamnat i samhällets utkant, särskilt hemlösa, barn och barnfamiljer som lider 
materiell brist, och hjälpa dem att få ett värdigt liv. Fonden kan hjälpa många människor att 
hitta vägar att ta sig ur fattigdomen, och i relevanta fall, in i arbete, och bidrar därför även till 
att nå Europa 2020-strategins mål för sysselsättning och social inkludering.
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Med tanke på (den ökande) fattigdomen och sociala utestängningen i unionen och det 
mervärde som fonden skulle ge är detta initiativ dessutom både nödvändigt och fullständigt 
berättigat, särskilt mot bakgrund av Europa 2020-strategin och pågående och kommande 
initiativ på området barnfattigdom och hemlöshet.

Enligt en Eurobarometerundersökning från 2010 anser EU-medborgarna att unionens 
viktigaste utmaning efter arbetslösheten är att bekämpa fattigdom. 

I artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) fastställs att mänsklig värdighet 
och solidaritet är två av unionens kärnvärden. I artikel 3 i samma fördrag anges att unionen 
ska ha som mål att ”främja freden, sina värden och folkens välfärd”, och att den ska arbeta 
för sociala framsteg, bekämpa sociala orättvisor och skydda barnets rättigheter. 

Att bygga vidare på erfarenheten av EU:s ordning för utdelning av livsmedel till de sämst 
ställda i unionen genom att inrätta den nya fonden för europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt skulle vara ett praktiskt uttryck för unionens kärnvärden och principer och ett 
konkret bevis för att unionen tar sin del av ansvaret för att bemöta problemen med fattigdom 
och social utestängning. 


