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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Nationell övervakningskommitté

Medlemsstaterna ska införa en nationell 
övervakningskommitté för att säkerställa 
ett effektivt införande av fonden och deras 
operativa program. Den nationella 
övervakningskommittén ska bestå av 
nationella, regionala, lokala och andra 
behöriga myndigheter, alla 
partnerorganisationer, de organisationer 
och enheter i civilsamhället som är 
engagerade i kampen mot fattigdom samt 
de organisationer eller enheter i 
civilsamhället som är engagerade i 
kampen mot diskriminering.

Or. fr

Ändringsförslag 2
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 

(1) Eftersom leveranser av livsmedel och 
jordbruksprodukter är betydelsefulla och 
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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.

hjälper de personer som har det sämst 
ställt och 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.

Or. fr

Ändringsförslag 3
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Efter den exceptionellt hårda vintern 
1986-1987 vidtog gemenskapen en rad 
åtgärder under flera månader 1987 för att 
tillåta leverans av livsmedel till 
välgörenhetsorganisationer som kunde
distribuera dem till de som har det sämst 
ställt i gemenskapen. Dessutom skapades 
ett regelverk som gjorde det möjligt att 
behålla detta stöd.

Or. fr

Ändringsförslag 4
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Den 29 oktober 1992 inrättades 
hjälpprogrammet till de som har det sämst 
ställt genom en tillämpningsförordning.
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Or. fr

Ändringsförslag 5
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) Till följd av domstolens dom av den 
13 april 2011 tvingades kommissionen 
avsluta hjälpprogrammet i dess dåvarande 
form eftersom domen upphävde 
bestämmelserna i den förordning som 
möjliggjorde inköp direkt från 
marknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 6
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 
livsmedelsbrist 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 7
Younous Omarjee
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Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Under 2010 löpte nästan en fjärdedel 
av människorna i Europeiska unionen 
(119,6 miljoner) risk att drabbas av 
fattigdom eller social utestängning. Detta 
var nästan 4 miljoner fler än 2009. Av 
dessa 119,6 miljoner människor är 
närmare 18 miljoner i princip dagligen 
beroende av matpaket eller måltider som 
distribueras av 
välgörenhetsorganisationer.

Or. fr

Ändringsförslag 8
Younous Omarjee

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) har som syfte att 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 
livsmedelsbrist, hemlöshet och barns 
materiella brister.

Or. fr

Ändringsförslag 9
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 6
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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 kvalitéten på 
de livsmedel som delas ut till de personer 
som har det sämst ställt.

Or. fr

Ändringsförslag 10
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 varje medlemsstat samt med 
beaktande av det antal personer som 
anses ha det sämst ställt i varje 
medlemsstat och de belopp som har 
tilldelats de medlemsstater som får stöd 
enligt EU:s ordning för utdelning av 
livsmedel.

Or. fr

Ändringsförslag 11
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 8
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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 livsmedelsbrist och 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.

Or. fr

Ändringsförslag 12
Younous Omarjee

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 främja detta.

Or. fr

Ändringsförslag 13
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. 

(16) Enhetliga, skäliga och enkla regler för 
fonden beträffande stödperioden, insatser 
och utgifter bör tillämpas i hela unionen. 
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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.

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 14
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(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. Beroende på 
omständigheterna kan livsmedel från 
användning, beredning eller försäljning av 
sådana lager fortsätta att vara en 
fördelaktig lösning, 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 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 fördelaktiga priser och/eller 
doneras till förmån för programmet för 
dem som har det sämst ställt.
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ställt.

Or. fr

Ändringsförslag 15
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att kunna säkerställa ett brett 
stöd till de som har det sämst ställt ska 
medlemsstaterna se till att undanröja alla 
hinder för donationer av livsmedel eller 
grundläggande varor från företag till 
livsmedelsbanker och ideella 
organisationer, när dessas verksamhet 
framför allt består av att ge stöd till de 
som har det sämst ställt.

Or. fr

Ändringsförslag 16
Younous Omarjee

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.

(22) Förvaltningsmyndigheten har 
huvudansvaret för att fonden genomförs 
verkningsfullt och resurseffektivt samt så 
enkelt som möjligt för stödmottagarna,
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.

Or. fr
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Ändringsförslag 17
Younous Omarjee

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.

(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. Certifieringsmyndigheten ska se till 
att inte stödmottagarna åläggs alltför 
stora, komplexa eller överdrivna bördor.
Dess ansvarsområden och uppgifter bör 
fastställas.

Or. fr

Ändringsförslag 18
Younous Omarjee

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.

(24) Revisionsmyndigheten bör se till att 
revision genomförs av förvaltnings- och 
kontrollsystemen, av ett rimligt urval 
operationer och av årsredovisningen. Den 
ska även säkerställa att förvaltnings- och 
kontrollsystemen är så enkla som möjligt 
för stödmottagarna. Dess ansvarsområden 
och uppgifter bör fastställas.

Or. fr
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Ändringsförslag 19
Younous Omarjee

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. 
Med tanke på fondens art och att fondens 
partnerorganisationer huvudsakligen är 
välgörenhetsorganisationer, ska 
kommissionen se till att den erfordrade 
säkerhetsgraden inte medför ytterligare 
bördor för partnerorganisationerna.

Or. fr

Ändringsförslag 20
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
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Ändringsförslag 21
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 32

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 22
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 

(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 
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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 
och målgruppens natur.

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 
och målgruppens natur samt till att 
fondens stödmottagare är 
välgörenhetsorganisationer.

Or. fr

Ändringsförslag 23
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(40) För att garantera enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
genomförandebefogenheterna i fråga om 
mallen för de årliga och slutliga 
genomföranderapporterna och 
förteckningen över gemensamma 
indikatorer, det elektroniska systemet för 
datautbyte mellan medlemsstaterna och 
kommissionen, mallen för 
förvaltningsförklaring, mallarna för 
revisionsstrategin, yttrande och årlig 
kontrollrapport och metoder för 
urvalsmetoden, bestämmelserna för 
användning av uppgifter som inhämtats 
under revisioner samt mallen för 
betalningsansökningar utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.
Kommissionen bör anstränga sig för att ta 
fram regler som tar hänsyn till att fondens 
stödmottagare är 
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välgörenhetsorganisationer.

Or. fr

Ändringsförslag 24
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 boende, äldre personers 
rättigheter, jämställdhet och förbudet mot 
diskriminering. Denna förordning måste 
tillämpas i enlighet med dessa rättigheter 
och principer.

Or. fr

Ändringsförslag 25
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) Fonden bidrar till de åtgärder 
respektive medlemsstat bör vidta mot 
hemlösheten i enlighet med 
Europaparlamentets resolution 
B7-0475/2011.

Or. fr
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Ändringsförslag 26
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 
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 27
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – 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 tagits fram av behöriga nationella 
myndigheter i nära samarbete med
partnerorganisationer, i första hand 
nationella, regionala eller lokala 
organisationer som fördelar livsmedel och 
jordbruksprodukter till de som har det 
sämst ställt.

Or. fr



PE505.979v02-00 16/42 PA\928358SV.doc

SV

Ändringsförslag 28
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – 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. fr

Ändringsförslag 29
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – 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 ideell organisation, med ansvar för att 
inleda eller för att inleda och genomföra 
insatser,

Or. fr

Ändringsförslag 30
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – 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 31
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 livsmedel och
baskonsumtionsvaror för personligt bruk 
delas ut till de personer som har det sämst 
ställt. Distributionen säkerställs av 
partnerorganisationer som väljs ut av 
medlemsstaterna och vars verksamhet 
delvis består av socialt arbete och/eller 
välgörenhetsarbete i form av fördelning 
av livsmedel och/eller jordbruksprodukter 
till de som har det sämst ställt.

Or. fr

Ändringsförslag 32
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

kompletterar partnerorganisationernas 
tillhandahållande av livsmedel och varor, 
och som bidrar till social inkludering och
förbättrad livskvalitet för de personer som 
har det sämst ställt och/eller syftar till att 
upprätthålla deras mänskliga värdighet.

Or. fr

Ändringsförslag 33
Younous Omarjee

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. De ska också 
säkerställa att den är enkel att utnyttja för 
partnerorganisationerna och 
stödmottagarna.

Or. fr

Ändringsförslag 34
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) Med hänsyn till att 
partnerorganisationerna och/eller 
stödmottagarna är föreningar som 
bedriver välgörande verksamhet ska 
kommissionen och medlemsstaterna utföra 
sina respektive uppgifter som rör fonden på 
ett sådant sätt att den administrativa bördan 
för stödmottagarna minskas och ständigt 
arbeta för att förenkla reglerna och den 
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administrativa bördan så mycket som 
möjligt för partnerorganisationerna och 
stödmottagarna.

Or. fr

Ändringsförslag 35
Younous Omarjee

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 och tillhörande 
program och verksamhet.

Or. fr

Ändringsförslag 36
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 

(12) Medlemsstaterna och stödmottagarna 
ska välja ut livsmedelsprodukterna och 
varorna med ledning av objektiva kriterier. 
I urvalskriterierna för 
livsmedelsprodukter ska europeiska 
produkter prioriteras. 
Livsmedelsprodukter ska väljas ut så att 
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livsmedel. de ger slutmottagarna en hälsosam och 
balanserad kost. 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

Ändringsförslag 37
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 5 000 000 000 euro i 2011 års priser, i 
enlighet med den uppdelning per år som 
fastställs i bilaga II.

Or. fr

Ändringsförslag 38
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 lider av 
livsmedelsbrist.

Or. fr

Ändringsförslag 39
Younous Omarjee
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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 40
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 41
Younous Omarjee

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 inte mer än 
0,35 % anslås till tekniskt bistånd på 
kommissionens initiativ.

Or. fr

Ändringsförslag 42
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje medlemsstat ska inom tre månader 
efter det att denna förordning har trätt i 
kraft till kommissionen lämna in ett 
operativt program som har upprättats i 
nära samarbete med behöriga regionala, 
lokala och övriga myndigheter, de 
organisationer som tidigare har fått stöd 
genom ordningen för utdelning av 
livsmedel, de viktigaste nationella, 
regionala, lokala och andra 
organisationer som är verksamma inom 
livsmedelsdistribution till de som har det 
sämst ställt, samt organ som företräder 
det civila samhället och organ som 
främjar icke-diskriminering som omfattar 
tiden 1 januari 2014–31 december 2020 
och som innehåller följande:

Or. fr

Ändringsförslag 43
Younous Omarjee

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 eller de 
livsmedelsbrister och/eller materiella 
brister som ska ingå i det operativa 
programmet och en beskrivning av de 
aktuella typerna av livsmedelsbrist 
och/eller materiell brist samt av
huvuddragen i och målen för 
livsmedelsutdelningen, i synnerhet färska 
jordbruksprodukter som kött, fisk, frukt, 
grönsaker, spannmål, mejeriprodukter 
samt övriga varor och planerade 
kompletterande åtgärder.

Or. fr
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Ändringsförslag 44
Younous Omarjee

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.

(b) En beskrivning av motsvarande 
nationella system för varje typ av 
livsmedelsbrist och/eller materiell brist 
som åtgärdas.

Or. fr

Ändringsförslag 45
Younous Omarjee

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) En beskrivning av urvalskriterierna för 
partnerorganisationer där det ska 
fastställas att partnerorganisationerna, 
direkt eller via andra 
partnerorganisationer, ovillkorligen ska 
distribuera livsmedlen till de som har det 
sämst ställt.

Or. fr

Ändringsförslag 46
Younous Omarjee

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 47
Younous Omarjee

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.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 48
Younous Omarjee

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) En beskrivning av den mekanism som 
används för att säkerställa 
komplementariteten med Europeiska 
socialfonden.

utgår

Or. fr



PA\928358SV.doc 25/42 PE505.979v02-00

SV

Ändringsförslag 49
Younous Omarjee

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.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 50
Younous Omarjee

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) En beskrivning av de åtgärder som 
vidtas för att i utarbetandet av det operativa 
programmet engagera behöriga regionala, 
lokala och andra myndigheter samt organ 
som företräder det civila samhället och 
organ som främjar jämlikhet och icke-
diskriminering.

(h) En beskrivning av de åtgärder som 
vidtas för att i utarbetandet av det operativa 
programmet engagera behöriga regionala, 
lokala och andra myndigheter, de 
organisationer som tidigare har fått stöd 
genom ordningen för utdelning av 
livsmedel, de viktigaste organisationer 
som deltar i distributionen av livsmedel 
och/eller materiella varor till de som har 
det sämst ställt, samt organ som företräder 
det civila samhället och organ som främjar 
jämlikhet och icke-diskriminering.

Or. fr
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Ändringsförslag 51
Younous Omarjee

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 
de som även distribuerar 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.

Or. fr

Ändringsförslag 52
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska bedöma huruvida det 
operativa programmet stämmer överens 
med denna förordning och hur det bidrar 
till fondens mål och därvid beakta den 
förhandsutvärdering som utförts i 
enlighet med artikel 14.

1. Kommissionen ska bedöma huruvida det 
operativa programmet stämmer överens 
med denna förordning och hur det bidrar 
till fondens mål.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2
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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 54
Younous Omarjee

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 tre 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

Ändringsförslag 55
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bedöma de uppgifter 
som lämnats in i enlighet med punkt 1, 
med beaktande av medlemsstatens 
motivering. Kommissionen får komma 

2. Kommissionen ska bedöma de uppgifter 
som lämnats in i enlighet med punkt 1, 
med beaktande av medlemsstatens 
motivering. Kommissionen får komma 
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med synpunkter och medlemsstaten ska 
förse kommissionen med alla nödvändiga 
kompletterande uppgifter.

med synpunkter inom två månader och 
medlemsstaten ska förse kommissionen
med alla nödvändiga kompletterande 
uppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 56
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 57
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 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 erfarenhets-
och kunskapsutbyte, 
kapacitetsuppbyggnad och nätverksarbete, 
införande av ett distributionsnät för hela 
Europa – i synnerhet i de områden i varje 
medlemsstat där fattigdomen och 
utestängningen är särskilt hög –
utveckling av internationell och 
gränsöverskridande verksamhet samt 
spridning av relevanta och innovativa 
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resultat inom livsmedelsstöd och materiellt
bistånd till dem som har det sämst ställt.

Kommissionen ska genom denna 
plattform integrera och hålla kontakten 
med både partnerorganisationer på 
unionsnivå och partnerorganisationer och 
stödmottagare i respektive medlemsstat.
Kommissionen ska upprätta och förvalta 
en specifik offentlig webbplats för 
plattformen. På webbplatsen ska det 
finnas information om de olika 
partnerorganisationerna, deras åtgärder 
och deras utbredning över hela det 
europeiska territoriet, inklusive de yttersta 
randområdena. På webbplatsen ska man 
också offentliggöra samtliga dokument 
och all information om plattformens 
organisation och verksamhet.

Or. fr

Ändringsförslag 58
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 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.

Inom ramen för denna plattform ska 
kommissionen dessutom minst en gång om 
året rådgöra med organisationer som 
företräder partnerorganisationerna på 
unionsnivå och de viktigaste 
partnerorganisationerna i respektive 
medlemsstat beträffade genomförandet av 
stödet ur fonden och hur nyttjandet av den 
kan förenklas. Den ska presentera 
slutsatserna och resultaten av detta 
samråd på plattformens webbplats.

Or. fr
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Ändringsförslag 59
Younous Omarjee

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 60
Younous Omarjee

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) vilka problem det finns rörande 
förvaltningen och det praktiska 
införandet av fonden ur 
partnerskapsorganisationernas och 
stödmottagarnas synvinkel.

Or. fr

Ändringsförslag 61
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 16 – led 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 

Kommissionen ska på eget initiativ och i 
nära samarbete med medlemsstaterna med 
stöd av externa experter genomföra en 
efterhandsutvärdering för att bedöma 
effektiviteten, enkelheten och 
förvaltningen av programmen, resultatens 
långsiktighet och behoven av finansiering 
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vara slutförd senast den 31 december 2023. för partnerorganisationer och 
stödmottagare som distribuerar livsmedel 
till de som har det sämst ställt samt för att 
mäta det mervärde som fonden tillför. 
Denna efterhandsutvärdering ska vara 
slutförd senast den 31 december 2023.

Or. fr

Ändringsförslag 62
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, genom 
framför allt plattformens webbplats, och 
medlemsstaterna ska informera om och 
främja de åtgärder som finansieras genom 
fonden. Informationen ska riktas till de 
personer som har det sämst ställt, till 
medierna och till en bredare allmänhet. 
Unionens roll ska lyftas fram i 
informationen, stödet från fonden ska 
uppmärksammas och slutmottagarna samt 
den välgörenhet som mottagar- och 
partnerorganisationerna bedriver ska 
understrykas.

Or. fr

Ändringsförslag 63
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Förvaltningsmyndigheten ska i syfte att 
säkerställa insyn i fondens stöd föra en 
förteckning över insatser som får stöd från 

Förvaltningsmyndigheten ska i syfte att 
säkerställa insyn i fondens stöd föra en 
förteckning över insatser som får stöd från 
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fonden i formaten CSV eller XML, som 
ska finnas tillgänglig via en webbplats. 
Förteckningen ska minst omfatta uppgifter 
om stödmottagarens namn, adress och 
tilldelade unionsmedel samt den typ av 
materiell brist som stödet avser.

fonden i formaten CSV eller XML, som 
ska finnas tillgänglig via en webbplats. 
Förteckningen ska minst omfatta uppgifter 
om stödmottagarens namn, adress och 
tilldelade unionsmedel samt den typ av 
livsmedelsbrist och/eller materiell brist 
som stödet avser.

Or. fr

Ändringsförslag 64
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Under genomförandet av en insats ska 
mottagar- och partnerorganisationer 
genom antigen en europeisk flagga eller 
en affisch (i åtminstone A3-format) ge 
information om verksamheten och om det 
ekonomiska stöd som unionen bidrar 
med.

Or. fr

Ändringsförslag 65
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 De stödmottagare och 
partnerorganisationer som har webbplatser 
ska också ge en kort beskrivning av 

De stödmottagare och 
partnerorganisationer som har webbplatser 
ska också ge en kort beskrivning av 
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insatsen inklusive dess syfte och resultat, 
där unionens ekonomiska stöd framhävs.

insatsen inklusive dess syfte och resultat, 
där unionens ekonomiska stöd framhävs 
och där man värdesätter slutmottagarna 
och partnerorganisationernas 
välgörenhet.

Or. fr

Ändringsförslag 66
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I stödmottagarens och 
partnerorganisationernas alla 
informations- och kommunikationsåtgärder 
ska stöd från fonden till insatserna 
uppmärksammas genom att man synliggör 
unionens emblem tillsammans med ett 
omnämnande av unionen och fonden.

4. I informations- och 
kommunikationsåtgärder från 
stödmottagaren, partnerorganisationerna 
och övriga med anknytning till 
Europeiska unionens ekonomiska 
verksamhet, ska stöd från fonden till 
insatserna uppmärksammas genom att man 
synliggör unionens emblem tillsammans 
med ett omnämnande av unionen och 
fonden.

Or. fr

Ändringsförslag 67
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Förvaltningsmyndigheten ska underrätta 
stödmottagarna om offentliggörande av 
den förteckning över insatser som avses i 
punkt 2. Förvaltningsmyndigheten ska
tillhandahålla informations- och 
kommunikationsmaterial, inklusive mallar 
i elektroniskt format, för att hjälpa 

5. Förvaltningsmyndigheten ska underrätta 
stödmottagarna om offentliggörande av 
den förteckning över insatser som avses i 
punkt 2. Förvaltningsmyndigheten ska 
tillhandahålla informations- och 
kommunikationsmaterial, inklusive mallar 
i elektroniskt format och klistermärken 
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stödmottagare och partnerorganisationer att 
uppfylla sina skyldigheter enligt punkt 3.

med unionens flagga, för att hjälpa 
stödmottagare och partnerorganisationer att 
uppfylla sina skyldigheter enligt punkt 3.

Or. fr

Ändringsförslag 68
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medfinansiering Finansiering

Or. fr

Ändringsförslag 69
Younous Omarjee

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 är fastställd till 100 % av de 
offentliga utgifter som berättigar till stöd.

Or. fr

Ändringsförslag 70
Younous Omarjee

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Unionens stöd i form av 
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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. fr

Ändringsförslag 71
Younous Omarjee

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 
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 407/2010.
(b) Den berörda medlemsstaten har inte 
infört euron och får medelfristigt 
ekonomiskt stöd i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 332/2002.
(c) Ekonomiskt stöd ställs till dess 
förfogande i enlighet med fördraget om 
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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. fr

Ändringsförslag 72
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utgifter ska berättiga till stöd från det 
operativa programmet om de uppkommer 
och en stödmottagare betalar dem mellan 
den 1 januari 2014 och 31 december 2022.

1. Utgifter ska berättiga till stöd från det 
operativa programmet om de uppkommer 
och en stödmottagare betalar dem mellan 
den 1 januari 2014 och 31 december 2023.

Or. fr

Ändringsförslag 73
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Livsmedel och varor för fondens 
slutmottagare får köpas in av 
partnerorganisationerna själva.

Or. fr
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Ändringsförslag 74
Younous Omarjee

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 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.

Or. fr

Ändringsförslag 75
Younous Omarjee

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. Sådant livsmedelsstöd och/eller 
materiellt stöd ska i allmänhet distribueras 
kostnadsfritt till de personer som har det 
sämst ställt. När detta livsmedelsstöd 
och/eller materiella stöd till de som har 
det sämst ställt även har som mål att 
främja integrering och social 
återanpassning får en avgift tas ut av 
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stödmottagarna, som inte överstiger 10 % 
av marknadspriset och inte under några 
omständigheter överstiger en nivå 
motsvarande de kostnader som 
partnerorganisationerna har för att 
tillhandahålla stödet.

Or. fr

Ändringsförslag 76
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Klumpsummor som inte överstiger 
100 000 euro per år i offentligt stöd.

Or. fr

Ändringsförslag 77
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Finansiering till schablonsats som 
bestäms genom tillämpning av en 
procentsats på en eller flera definierade 
kostnadskategorier.

(c) Finansiering till en eller flera 
definierade kostnadskategorier.

Or. fr

Ändringsförslag 78
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led a
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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 av 
slutmottagarna.

Or. fr

Ändringsförslag 79
Younous Omarjee

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 
av stödmottagarna och överlämnar dem till 
partnerorganisationer: kostnaderna för frakt 
av livsmedlen eller varorna till 
partnerorganisationernas lager med en fast 
sats på 1 % av de kostnader som avses i led 
a.

Or. fr

Ändringsförslag 80
Younous Omarjee

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 
eller indirekt leverans av livsmedelsstödet 
och/eller det materiella stödet till 
slutmottagarna, med en fast sats på 5 % av 
de kostnader som avses i led a.
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Or. fr

Ändringsförslag 81
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det operativa programmet får, på 
initiativ av medlemsstaterna upp till ett 
högsta belopp på 4 % av fondens anslag, 
finansiera sådana åtgärder för 
förberedelser, förvaltning, övervakning, 
administrativt och tekniskt bistånd, 
revision, information, kontroll och 
utvärdering som är nödvändiga för 
tillämpningen av denna förordning. Den får 
också finansiera tekniskt bistånd och 
kapacitetsuppbyggnad hos 
partnerorganisationerna.

2. Det operativa programmet får, på 
initiativ av medlemsstaterna upp till ett 
högsta belopp på 0,5 % av de anslag de får 
från fonden, finansiera sådana åtgärder för 
förberedelser, förvaltning, övervakning, 
administrativt och tekniskt bistånd, 
revision, information, kontroll och 
utvärdering som är nödvändiga för 
tillämpningen av denna förordning. Den får 
också finansiera tekniskt bistånd och 
kapacitetsuppbyggnad hos 
partnerorganisationerna upp till ett högsta 
belopp på 2 % av de anslag medlemsstaten 
får från fonden.

Or. fr

Ändringsförslag 82
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i form av 
mellanliggande betalningar återbetala 90 % 
av det belopp som blir resultatet när 
medfinansieringssatsen i enlighet med 
beslutet om antagande av det operativa 
programmet tillämpas på de 
stödgrundande offentliga utgifter som ingår 
i betalningsansökan. Den ska fastställa det 
årliga saldot i enlighet med artikel 47.2.

1. Kommissionen ska i form av 
mellanliggande betalningar återbetala 90 % 
av det totala belopp från den verksamhet 
som omfattas av de stödgrundande 
offentliga utgifter som ingår i 
betalningsansökan. Den ska fastställa det 
årliga saldot i enlighet med artikel 47.2.
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Or. fr

Ändringsförslag 83
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan hinder av vad som sägs i 
artikel 19 får dock unionens stöd i form av 
mellanliggande betalningar och utbetalning 
av slutsaldo inte vara högre än det 
maximala stödbeloppet från fonden enligt 
kommissionens beslut om godkännande av 
det operativa programmet.

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

Or. fr

Ändringsförslag 84
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De sammanlagda beloppen för 
kommissionens betalningar av 
förfinansiering, mellanliggande betalningar 
och årligt saldo får inte vara mer än 95 % 
av fondens bidrag till det operativa 
programmet.

3. De sammanlagda beloppen för 
kommissionens betalningar av 
förfinansiering, mellanliggande betalningar 
och årligt saldo får inte överstiga fondens 
bidrag till det operativa programmet.

Or. fr

Ändringsförslag 85
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När taket på 95 % har nåtts ska 
medlemsstaterna fortsätta att överlämna 
betalningsansökningar till kommissionen.

4. När taket har nåtts ska medlemsstaterna 
fortsätta att överlämna 
betalningsansökningar till kommissionen.

Or. fr

Ändringsförslag 86
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om kommissionen ställer in hela eller 
delar av de mellanliggande betalningarna 
ska den själv genomföra eventuella 
utestående mellanliggande betalningar till 
mottagar- och partnerorganisationerna.

Or. fr


