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KORTFATTAD MOTIVERING

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt påverkar kvinnor på minst 
två sätt. För det första är kvinnor överrepresenterade bland dem som har det sämst ställt i EU. 
Feminiseringen av fattigdomen ökar på grund av den ekonomiska nedgången. Bland dem som 
lever i fattigdom finns det många äldre kvinnor med låga pensioner, ensamstående mödrar, 
frånskilda kvinnor och kvinnor med lågbetalda eller osäkra jobb.

För det andra har kvinnor fortfarande det huvudsakliga omsorgsansvaret i familjen. Det är 
kvinnorna som handlar, lagar mat och tar hand om allt som har med mathållningen i familjen 
att göra. Om familjens inkomst minskar och inte räcker till mat för hela familjen är det ofta 
kvinnorna som söker hjälp hos en livsmedelsbank eller annan välgörenhetsorganisation.

Med detta i åtanke har jag lagt fram förslag som sträcker sig utöver jämställdhetsintegreringen 
och kravet på könsuppdelade uppgifter. Det är viktigt för kvinnor att bestämmelsen om EU:s 
livsmedelsbistånd inte plötsligt upphör att gälla den 1 januari 2014, när det nuvarande 
programmet – som används av 19 medlemsstater – tas ur bruk. För att se till att fonden tar 
hänsyn till det beroende som skapats under 25 år måste fördelningen av medlen bland 
medlemsstaterna justeras och vissa av de huvudsakliga invändningarna från motvilliga 
medlemsstater i rådet beaktas.

Fördelningen mellan medlemsstaterna

Det nuvarande programmet ger 500 miljoner euro per år till 19 medlemsstater. Kommissionen 
föreslog att man avsätter 2,5 miljarder till den nya fonden för perioden 2014–2020, vilket 
rådet sedermedera minskade till 2,1 miljarder i förhandlingarna om den fleråriga 
budgetramen. Detta är en betydande minskning. Enligt det nuvarande förslaget är samtliga 
medlemsstater skyldiga att delta, vilket innebär att de minskade medlen kommer att spridas ut 
ännu tunnare och omfatta länder som för närvarande inte utnyttjar EU:s livsmedelsbistånd och 
som av olika skäl, till exempel att de redan har oberoende strukturer för detta, inte vill göra 
det. De som nu är beroende av programmet kommer att få kraftigt minskade medel om 
förslaget om fonden godtas i sin nuvarande form.

Därför har jag lagt fram flera förslag för att se till att EU tar ansvar för det rådande beroendet 
av EU:s livsmedelsbistånd.

Medlemsstaterna bör inte vara skyldiga att delta, utan deltagandet bör vara frivilligt.

De indikatorer som används för att dela upp resurserna bör vara den procentuella andelen 
personer som lider materiella brister i ett land och uppdaterade uppgifter om förändringar på 
senare tid av den befolkning som lever i hushåll med mycket låg arbetsintensitet. 
Omfattningen av beroendet av tidigare livsmedelsbiståndsprogram bör tas i beaktande.

Medfinansieringssatsen bör differentieras enligt medlemsstaternas välståndsnivåer, så att 
fonden i huvudsak når dem som har störst behov av den.

De medlemsstater som rent principiellt motsätter sig fonden kommer då inte att tvingas delta, 
vilket kan göra att deras motstånd minskar.
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Att stärka de lokala livsmedelskedjorna och utbyta bästa praxis

För många välgörenhetsorganisationer är EU:s livsmedelsbistånd inte den enda 
livsmedelskällan och i många medlemsstater finns det livsmedelsbanker utan offentligt stöd, 
eftersom de lokala livsmedelskedjorna donerar livsmedel.

Det borde vara möjligt för välgörenhetsorganisationer i samtliga medlemsstater att i större 
utsträckning ta vara på de livsmedel som annars kastas, i enlighet med 
livsmedelssäkerhets- och hygienbestämmelser. För att kunna bygga upp strukturella relationer 
med tillverkare, snabbköp, jordbrukare, restauranger m.fl. behöver välgörenhetsorganisationer 
vissa resurser, till exempel livsmedelstransporter, IKT-anläggningar, logistiska färdigheter 
och offentliga informationskampanjer för att locka till sig privata givare och kompetens och 
certifikat för livsmedelshantering i enlighet med hälsoskyddsförordningar. Fonden bör ge 
välgörenhetsorganisationerna de medel som behövs för att utveckla och stärka de strukturella 
relationerna med livsmedelgivare och finansiella givare. Detta är en dubbel målsättning som 
förhindrar livsmedelsslöseri samtidigt som det ger välgörenhetsorganisationerna möjlighet att 
bli mindre beroende av direkt livsmedelsbistånd från EU.

Dessutom bör fonden främja utbyte av bästa praxis i hela EU mellan de 
välgörenhetsorganisationer som är beroende av EU:s livsmedelsbistånd och de som inte är det 
samt sprida social innovation genom bistånd till dem som har det sämst ställt.

Att undvika ett nytt beroende och minska det rådande beroendet

Den viktigaste aspekten av fonden är att se till att de som är beroende av tidigare EU-program 
inte plötsligt lämnas utan livsmedel 2014. Möjligheten att fonden godkänns av rådet ökar om 
målet med den är att gradvis minska beroendet av direkt livsmedelsbistånd från EU och att 
undvika att skapa nytt beroende. Välgörenhetsorganisationerna skulle kunna få hjälp med 
samtliga resurser, material och annat stöd som de behöver för att gradvis övergå till lokala 
livsmedelskedjor, till exempel snabbköp, tillverkare och jordbrukare, så att ingen av dem som 
har det sämst ställt, varken nu eller i framtiden, nekas livsmedelsbistånd.

Överensstämmelse med strukturell fattigdomsbekämpning

Slutmålet med politiken för fattigdomsbekämpning måste vara att hjälpa dem som har det 
sämst ställt, varav majoriteten är kvinnor, att ta sig ur fattigdomen. Därför är det inte bara 
viktigt att de välgörenhetsorganisationer som deltar i fonden vidtar åtgärder för social 
integration och samverkar med nationella program för fattigdomsutrotning, utan också att de 
tar fram åtgärder för social integration som medfinansieras av ESF samtidigt som man 
undviker dubbel finansiering av samma hjälpinsats.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Antalet personer i unionen som lider av 
materiell fattigdom, även grav sådan, ökar 
och dessa personer har ofta inte heller 
möjlighet att dra fördel av 
aktiveringsåtgärderna enligt 
förordning (EU) nr […grundförordningen], 
och särskilt förordning (EU) nr […ESF].
Denna utveckling strider mot målet som 
fastställts i EU:s strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Medlemsstaterna och kommissionen 
ska garantera jämställdhet och enhetlig 
jämställdhetsintegrering i alla skeden av 
utformning, programmering, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av GSR-fonderna med hjälp 
av metoderna för bedömning av 
jämställdhetsintegreringen i 
budgetarbetet.

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) EU förser sedan 1987 dem som har 
det sämst ställt i unionen, varav 
majoriteten är kvinnor, med direkt 
livsmedelsbistånd från lager av 
jordbruksprodukter. Detta har lett till att 
de som har det sämst ställt har blivit 
beroende av direktstöd från EU för sin 
livsmedelsförsörjning. Många 
stödmottagare har andra 
försörjningskällor än EU-stöd, till 
exempel lokala eller regionala snabbköp, 
jordbrukare, tillverkare och restauranger. 
Fonden bör stödja utvecklingen eller 
stärkandet av dessa lokala 
distributionskedjor.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Fonden bör undvika att skapa nya 
beroendestrukturer för sådana 
stödmottagare som definieras i artikel 4.1. 

Or. en



PA\925421SV.doc 7/20 PE504.192v01-00

SV

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Det ska vara frivilligt för 
medlemsstaterna att delta i fonden, så att 
de nationella politiska lösningarna 
respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Medlemsstaterna ska också 
möjliggöra en balanserad könsfördelning 
inom förvaltningen och genomförandet av
operativa program på lokal, regional och 
nationell nivå samt rapportera om 
utvecklingen på detta område.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) Medlemsstaterna och kommissionen 
ska vidta lämpliga åtgärder för att 
förhindra varje form av diskriminering på 
grund av kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder, sexuell läggning 
eller könsidentitet i samband med 
utformingen och genomförandet av 
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program genom att ta särskild hänsyn till 
personer som diskrimineras på olika 
grunder. Tillgängligheten för 
funktionshindrade ska vara ett av de 
kriterier som ska beaktas vid 
fastställandet av vilka verksamheter som 
ska samfinansieras av fonderna och tas i 
beaktande under de olika 
genomförandestadierna.

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 
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, inklusive könsuppdelade 
uppgifter, av de personer som har det 
sämst ställt och som har dragit fördel av 
programmet och med hjälp av 
undersökningar och kontroller av samtliga 
strategier och deras olika effekter på 
kvinnor och män under programperioden.
Medlemsstaternas och kommissionens 
respektive ansvar i detta avseende bör 
anges närmare.

Or. en
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Ändringsförslag 9

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 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) medlemsstat: en medlemsstat som har 
valt att delta i fonden,

Or. en

Motivering

Fonden bör inte mot en medlemsstats vilja störa nationella rutiner som för närvarande 
fungerar bra.

Ändringsförslag 11

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 

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 
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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.

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 utrota 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 och genom en 
kvalitativ och kvantitativ bedömning av de 
strukturförbättringar som det stödet 
medför för slutmottagarna, uppdelat per 
kön. Fonden ska främja lokala och 
regionala livsmedelskedjor till förmån för 
dem som har det sämst ställt.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Fonden ska ha som mål att under 
genomförandeperioden gradvis minska 
stödmottagarnas beroende av direkt icke-
finansiellt EU-stöd enligt artikel 4.1.

Or. en

Ändringsförslag 13

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, på en medlemsstats 
begäran, stödja nationella system där 
livsmedelsprodukter och 
baskonsumentvaror för personligt bruk för 
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som har det sämst ställt via 
partnerorganisationer som väljs ut av 
medlemsstaterna.

hemlösa eller barn delas ut till de personer 
som har det sämst ställt via 
partnerorganisationer som väljs ut av 
medlemsstaterna, med beaktande av de 
särskilda behoven hos kvinnor och män.

Or. en

Ändringsförslag 14

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 kompletterar 
tillhandahållandet av livsmedel och varor, 
och som bidrar till social inkludering av de 
personer som har det sämst ställt.

Or. en

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Fonden får ge stödmottagarna stöd för 
att i högre grad kunna utnyttja lokala 
distributionskedjor, eller utnyttja sådana 
mer effektivt, och därmed förebygga 
livsmedelsslöseri och göra att 
livsmedelsförsörjningen ökar oberoende 
av fonden för dem som har det sämst 
ställt.

Or. en
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Ändringsförslag 16

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, 
inklusive medvetenhet om 
jämställdhetsaspekter, när det gäller icke-
finansiellt bistånd till dem som har det 
sämst ställt. Medlemsstater som inte deltar 
i denna fond ska uppmuntras att 
samarbeta i spridningen av bästa praxis.

Or. en

Ändringsförslag 17

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, inklusive 
könsbaserade indikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 18

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 

10. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska se till att jämställdhet och integrering 
av jämställdhetsprincipen främjas i alla led 
av genomförandet av fonden, inklusive 
utvärdering i efterhand. Kommissionen 
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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.

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 19

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 20

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 procentandel 
av den totala befolkningen.

Or. en
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Ändringsförslag 21

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 på senare tid när det 
gäller den befolkning som lever i hushåll 
med mycket låg arbetsintensitet.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 som har det sämst ställt ska 
kommissionen beakta omfattningen av 
beroendet av EU:s livsmedelsprogram 
bland dem som har det sämst ställt.

Or. en

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje deltagande medlemsstat som 
begär att få använda fonden ska inom 
tre månader efter det att denna förordning 
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operativ program som omfattar tiden 
1 januari 2014–31 december 2020 och som 
innehåller följande:

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 24

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

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) En strategi som beskriver hur man kan 
uppnå en gradvis minskning av 
stödmottagarnas beroende av det bistånd 
som avses i artikel 4.1 från uppköp på 
marknaden under 
genomförandeperioden.

Or. en
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Ändringsförslag 26

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 
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. Medlemsstaterna 
ska se till att de operativa programmen är 
nära knutna till den nationella politiken 
för social integration och till arbetet för 
att motverka den ökande feminiseringen 
av fattigdomen.

Or. en

Ändringsförslag 27

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 allvarlig materiell utarmning både i 
absoluta termer och sett till BNP och till 
de totala offentliga utgifterna.
b) De senaste förändringarna av den 
socialpolitiska lagstiftningen om tillgång 
till finansiering för allvarlig materiell 
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utarmning.

Or. en

Motivering

För att undvika den motsatta effekten mot den önskade, dvs. att en medlemsstat använder 
fonden för att slippa ifrån sina socialpolitiska skyldigheter, är det viktigt att kommissionen 
kan mäta hur denna fond påverkar en medlemsstats policy för att ta itu med allvarlig 
materiell utarmning.

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) hur det bidrar till jämställdhetsmålet 
och en bedömning om 
jämställdhetsperspektivet är tillräckligt väl 
integrerat.

Or. en

Ändringsförslag 29

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.

(2) Förvaltningsmyndigheten ska under
2015 och 2021 utföra en strukturerad 
undersökning som innehåller 
könsuppdelade uppgifter av 
slutmottagarna enligt kommissionens mall.

Or. en
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medfinansieringssatsen inom de 
operativa programmen får inte överskrida:

a) 60 % av de offentliga utgifterna.
b) 85 % av de offentliga utgifterna när det 
gäller stöd i medlemsstater som är 
stödberättigade enligt 
Europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten (EFSF), 
Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) 
eller Europeiska socialfonden (ESF).

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Livsmedel och varor för hemlösa eller 
barn och resurser för att vidta åtgärder i 
enlighet med artikel 4.2a får köpas in av
partnerorganisationerna själva.

Or. en
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Stödmottagarna bör kunna använda 
EU-medel för fattigdomslindring, till 
exempel Europeiska socialfonden och 
fonden som inrättas enligt artikel 1, på ett 
effektivt och optimalt sätt samtidigt som 
man undviker dubbel finansiering av 
verksamheter.

Or. en

Motivering

Organisationer som använder ordningen för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i 
unionen kan parallellt med detta bedriva verksamheter som finansieras av Europeiska 
socialfonden, till exempel utbildning eller vård. Detta måste förbli möjligt, samtidigt som det 
inte får leda till dubbel finansiering. Det är viktigt att hjälpa stödmottagarna i detta avseende.

Ändringsförslag 33

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödberättigande utgifter Stödberättigande utgifter

-k) Kostnader som betalas av offentliga 
organ eller partnerorganisationer i syfte 
att stärka lokala livsmedelskedjor.

Or. en



PE504.192v01-00 20/20 PA\925421SV.doc

SV

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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.

Or. en


